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ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  & ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΘΚΩΝ 
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E-mail                
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: Ακτι Βαςιλειάδθ (Ρφλθ Ε1-Ε2) 
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: 213-137-1081/4653/4606/4499 
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: 213 1371361  

ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Ρίνακα Διανομισ 

 
ΘΕΜΑ: Παροχι διευκρινίςεωνεπί τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ κλειςτοφ διαγωνιςμοφ διεκνοφσ 

ςυμμετοχισ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ)» 

 
χετ.: α) Θ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2

ο
 (ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΡΩ-0ΙΜ).  

β)Το από 15-07-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «INTRACOMTELECOM» περί παροχισ διευκρινίςεων. 

γ) Το από 15-07-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «INTRACOMDEFENSE» περί παροχισ διευκρινίςεων. 
δ) Το από 20-07-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «THALESHellas» περί παροχισ διευκρινίςεων. 
ε) Το από 20-07-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «GeneralDynamicsMissionSystemsItaly» περί παροχισ 
διευκρινίςεων. 
ςτ) Το από 29-07-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «INTRACOMTELECOM» περί παροχισ ςχετικϊν διευκρινίςεων. 
η) Το από 30-07-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «ΤΕΝΑ Α.Ε.» περί παροχισ ςχετικϊν διευκρινίςεων. 
θ) Το από 30-07-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «INTRACOMDEFENSE» περί παροχισ διευκρινίςεων 
κ) Το από 30-07-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «HENSOLDT» περί παροχισ διευκρινίςεων. 
ι) Το από 31-07-2020αίτθμα τθσ εταιρείασ «ProjectonTechnology» περί παροχισ διευκρινίςεων.  
ια) Το από 31-07-2020αίτθμα τθσ εταιρείασ «ΤΕΝΑ Α.Ε.» περί παροχισ διευκρινίςεων. 
ιβ) Τοαπό31-07-2020αίτθμα τθσ εταιρείασ «AIRBUS» περί παροχισ διευκρινίςεων. 
ιγ)Το από 31-07-2020αίτθμα τθσ εταιρείασ «INDRA» περί παροχισ διευκρινίςεων. 
ιδ)Το από 31-07-2020αίτθμα τθσ εταιρείασ «OTEGroupofCompanies» περί παροχισ διευκρινίςεων. 
ιε)Το από 17-08-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «INTRACOMTELECOM» περί παροχισ ςχετικϊν διευκρινίςεων. 
ιςτ) Το από 26-08-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «THALESHellas» περί παροχισ διευκρινίςεων. 
ιη) Το από 03-09-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «Redex» περί παροχισ διευκρινίςεων. 
ιθ) Το από 04-09-2020αίτθμα τθσ εταιρείασ «OTEGroupofCompanies» περί παροχισ διευκρινίςεων. 
ικ) Το από 04-09-2020αίτθμα τθσ εταιρείασ «INDRA» περί παροχισ διευκρινίςεων. 
κ) Το από 04-09-2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ «ThalesHellas»περί παροχισ διευκρινίςεων. 
κα) Το από 04-09-2020αίτθμα τθσ εταιρείασ «AKMON SA»περί παροχισ διευκρινίςεων. 
κβ) Το από04-09-2020αίτθμα τθσ εταιρείασ «ADAPT IT»περί παροχισ διευκρινίςεων. 
κγ) Το Αρικ. Ρρωτ.: 2522.3-1/59059/2020/11-09-2020  ΦΕΣ ΥΟΘΕ Β’ (μ.π.ς.). 
κδ) Το Αρικ. Ρρωτ.: 2522.3-1/65655/2020/06-10-2020  ΦΕΣ ΥΟΘΕ Β’ (μ.π.ς.). 

 
 

1.Κατόπιν των ερωτθμάτων που υποβλικθκαν με τα ανωτζρω (β) ζωσ (κβ) ςχετικάαπό ενδιαφερόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ, παρζχονται με τθν παροφςα απόφαςθ διευκρινιςεισ – ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ επί των όρων τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο, ςε ενότθτεσ ανά 
κεφάλαιο του Ραραρτιματοσ Βϋτθσ εν κζματι διακιρυξθσ, ωσ ακολοφκωσ: 

Για το κεφάλαιο 3«Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ»: 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 01):   
«Ραράρτθμα Α’, ςελίδα 1, ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ-ΡΛΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΛΔΟΥΣ: Αναφζρεται ότι 
οι 35 ςτακεροί ςτακμοί αιςκθτιρων εντοπίηονται εντόσ ςτρατιωτικϊν εγκαταςτάςεων. Ραρακαλϊ, 
επιβεβαιϊςτε ότι αυτζσ οι εγκαταςτάςεισ είναι εγκαταςτάςεισ Ακτοφυλακισ, και/ι Στρατοφ, και/ι 
Ναυτικοφ ι άλλο;» 

mailto:diprom.b@hcg.gr
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Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 01): 

Οι 35 ςτακεροί ςτακμοί αιςκθτιρων κα εγκαταςτακοφν ςε χϊρουσ των Ενόπλων Δυνάμεων, ιτοι Στρατοφ, 
Ναυτικοφ και Αεροπορία. Ρεραιτζρω ςτοιχεία επί των ςχετικϊν κζςεων κα παραςχεκοφν ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ που κα προςκλθκοφν ςτθν Β’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ.  

 

Για τοκεφάλαιο9 «Εγγυιςεισ (Β’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ)»: 

 

Ερϊτθμα (Α/Α 02):  
«ε περίπτωςθ κατάκεςθσ προςφοράσ από Ζνωςθ Εταιριϊν παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι γίνεται 
αποδεκτι θ κατάκεςθ περιςςότερων τθσ μίασ (1) εγγυθτικϊν επιςτολϊν υμμετοχισ, Καλισ Εκτζλεςθσ 
και Προκαταβολισ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 02): 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και ειδικότερα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016, 
ορίηεται ότι «(…) τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 
ζνωςθ.(…)».Επίςθσ ςτουσ όρουσ τθσ εν κζματι διακιρυξθσ και ειδικότερα ςτο κεφάλαιο 37 αυτισ, ζχουν 
προςδιοριςτεί μεταξφ άλλων τα ακόλουκα «(…) Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, (…) ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. 
και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), (…) τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν 
φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων 
των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. (…)». 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου ςε περίπτωςθ που υποβάλλεται κοινι 
προςφορά από ζνωςθ εταιρειϊν ι κοινοπραξία πρζπει να είναι κοινι υπζρ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ 
ι τθσ κοινοπραξίασ και όχι ξεχωριςτι για κάκε εταιρεία/μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. Ρεραιτζρω 
διευκρινίηεται πωσ υποχρζωςθ υποβολισ εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 
υφίςταται μόνο κατά τθν Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ και ωσ εκ τοφτου περαιτζρω οδθγίεσ, λεπτομζρειεσ, 
κακϊσ και ςχετικά υποδείγματα κα παραςχεκοφν με τθν Ρρόςκλθςθ τθσ Βϋ Φάςθσ του διαγωνιςμοφ. 
 

Για το κεφάλαιο 10«Οικονομικοί Φορείσ – Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ»: 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 03):  
«Μπορεί μια εταιρεία που ζχει αξιολογθκεί ωσ αποδεκτι ςτθν 1θ Φάςθ και ζχει κλθκεί να υποβάλει 
προςφορά για τθ 2θ Φάςθ, να ςυνάψει ζνωςθ με άλλθ επιλεγμζνθ εταιρεία ι να ςυμμετάςχει ςε μια 
επιλεγμζνθ ζνωςθ;» 
 
Ερϊτθμα (Α/Α 04):  
«Μία Εταιρεία που ζχει προεπιλεγεί κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ Φάςθσ Αϋ κα μποροφςε να ςυμμετάςχει 
ςε Κοινοπραξία με ζτερθ προεπιλεγείςα Εταιρεία κατά τθ Φάςθ Βϋ;.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερωτιματα (Α/Α 03) και (Α/Α 04): 

Στο κεφάλαιο 10 τθσ αρικμ. 04/2020 διακιρυξθσ κακορίηονται οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των 
οικονομικϊν φορζων ςτθν Αϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ για τθν διαδικαςία ςφναψθσ τθσ εν κζματι 
ςφμβαςθσ, ακολοφκωσ δε κακορίηονται τα απαιτοφμενα προσ υποβολι δικαιολογθτικά των οικονομικϊν 
φορζων αναλόγωσ τθσ μορφισ που ςυμμετζχουν ϊςτε το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο να προβεί ςτον 
ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, με τθν ολοκλιρωςθ του οποίου κα πραγματοποιθκεί θ προεπιλογι των 
υποψθφίων ςυμμετεχόντων που κα προςκλθκοφν να υποβάλλουν προςφορζσ ςτθ Βϋ Φάςθ του 
διαγωνιςμοφ.  
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Θ διαδικαςία διεξάγεται ςε δφο ςτάδια ϊςτε ςτο πρϊτο ςτάδιο, κάκε ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ 
φορζασ να υποβάλει αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία υπό τθν μορφι που επικυμεί να ςυμμετζχει. Θ 
ανακζτουςα αρχι αξιολογεί τισ υποψθφιότθτεσ βάςει των προςόντων οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, και των λοιπϊν κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ. Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ με τθν μορφι που ςυμμετείχαν και αξιολογικθκαν 
ςτθν Αϋ Φάςθ κα προεπιλεγοφν και, κατά το δεφτερο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ, κα προςκλθκοφν να 
υποβάλουν προςφορά υπό τθν μορφι που ςυμμετείχαν κατά τον προθγοφμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ 
και όχι υπό διαφορετικι μορφι. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 05):  
«Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε αν κατά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία του διαγωνιςμοφ του κζματοσ 
υπάρχει δυνατότθτα αντικατάςταςθσ Δανειςτι Εμπειρίασ ι/και αντικατάςταςθσ Υπεργολάβου ι/και 
αντικατάςταςθσ Μζλουσ Ζνωςθσ μετά τθ λιξθ τθσ Α ΦΑΣΘΣ / Σταδίου προεπιλογισ και με ποια 
διαδικαςία (αντικατάςταςθσ)..» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 05): 

Ππωσ αναφζρεται ςτθ διευκρίνιςθ που παραςχζκθκε ςτα ερωτιματα με Α/Α 03 και Α/Α 04 τθσ παροφςασ, 
οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ με τθν μορφι που ςυμμετείχαν και αξιολογικθκαν ςτθν Αϋ Φάςθ κα 
προεπιλεγοφν και κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ςτο δεφτερο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ υπό 
τθν μορφι που ςυμμετείχαν κατά τον προθγοφμενο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ωσ κατάλλθλοι οικονομικοί 
φορείσ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ.  

Οποιαδιποτε αλλαγι επί τθσ αρχικισ προςφοράσ των ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ κατετζκθ κατά τθν Αϋ 
Φάςθ του διαγωνιςμοφ, μπορεί να ηθτθκεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπό τισ προχποκζςεισ που 
ορίηει τόςο θ εν κζματι διακιρυξθ όςο και το πλαίςιο τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ που διζπει τθν εν λόγω 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.     
 
Ερϊτθμα (Α/Α 06):  
«Σελίδα 10-εδάφιο 5: «Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ αποτελεί κοινοπραξία ι ζνωςθ οικονομικϊν 
φορζων, υποβάλλεται διλωςθ των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων αναφορικά 
με το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ…»  
Ερϊτθςθ: Λόγω μθ διάκεςθσ των τευχϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτθ Φάςθ Α’ τθσ κλειςτισ 
διαδικαςίασ, τα δθλωκζντα ποςοςτά ςυμμετοχισ των μελϊν ςτθν κοινοπραξία ι ζνωςθ οικονομικϊν 
φορζων κα προκφψουν προςεγγιςτικά με βάςθ τθ γενικι περιγραφι του αντικειμζνου του ζργου και 
ενδζχεται να τροποποιθκοφν και να οριςτικοποιθκοφν ςτθ Φάςθ Β’. Ραρακαλοφμε, διευκρινίςτε κατά 
πόςο είναι δυνατι θ προαναφερκείςα τροποποίθςθ ςτθ Φάςθ Β’.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 06): 
Στο κεφάλαιο 10 τθσ αρικμ. 04/2020 διακιρυξθσ αναφζρεται «τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ αποτελεί 
κοινοπραξία ι ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, υποβάλλεται διλωςθ των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ 
οικονομικϊν φορζων αναφορικά με το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ…». Ομοίωσ ςτθν παράγραφο 0, 
‘’Αίτθςθ Συμμετοχισ και Δικαιολογθτικά που τθ ςυνοδεφουν’’ του κεφάλαιου 16  αναφζρεται: «ε 
περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ανωτζρω ςτοιχεία για όλα τα μζλθ τθσ, 
κακϊσ επίςθσ και το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτον εν λόγω διαγωνιςμό.» 
 
Από τα ωσ άνω προκφπτει θ υποχρζωςθ των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων να δθλϊςουν από τθν 
Αϋ φάςθ τα ποςοςτά  ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ  
 
Ερϊτθμα (Α/Α 07):  
«Στο Άρκρο 10. Οικονομικοί Φορείσ - Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ τθσ Διακιρυξθσ ςτο ςθμείο 6 αναφζρει 
ότι: 
6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτον Διαγωνιςμό ζχουν 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, εφόςον 
ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
Α) είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), ι 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι 
δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, κ α ι 
Οικονομικοί φορείσ ι Εργολάβοι από το Λςραιλ και το ΟΜΑΝ ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν γ’ ι δ’ 
περίπτωςθ?» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 07): 

Ππωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο κεφάλαιο 10 τθσ διακιρυξθσ, νομικά πρόςωπα θ ζδρα των οποίων 
βρίςκεται ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι πλθροφνται επιπλζον και οι λοιπζσ αναφερόμενεσ ςτο παραπάνω 
κεφάλαιο προχποκζςεισ ςυμμετοχισ.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 08):   
«Ραρακαλϊ επιβεβαιϊςτε αν δφναται να ςυμμετάςχει ςτο εν λόγω ζργο εταιρεία με ζδρα το Λςραιλ 
δεδομζνου ότι ζχει υπογραφεί διμερισ ι πολυμερισ ςυμφωνία με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 08): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 07 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 

Για το κεφάλαιο11 «Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ»: 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 09):  
«Στο άρκρο 11. «Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ» αναφζρεται: «Επιβάλλονται 
ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ….. Για το ςκοπό αυτό κατά τθν 
παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία 
δθλϊνει τα ανωτζρω». Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι θ ανωτζρω Υπεφκυνθ Διλωςθ κα υποβλθκεί 
κατά τθν Φάςθ Βϋ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 09): 

Διευκρινίηεται πωσ ςτθν Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ,ζκαςτοσ οικονομικόσ φορζασ που κα προςκλθκεί να 
ςυμμετάςχει ςε αυτι, κα ζχει τθν υποχρζωςθ υποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986 με τθν 
οποία κα «αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Σφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που προκφπτουν 
από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό 
τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.(…)». Διευκρινίηεται επίςθσ ότι περαιτζρω λεπτομζρειεσ και ςτοιχεία τθσ 
διαδικαςίασ τθσ Β’ Φάςθσ του Διαγωνιςμοφκα κακοριςκοφν με τθν ςχετικι Ρρόςκλθςθ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 10):   
«Ραράρτθμα Β-Σελίδα 10-Άρκρο 11: «Επικοινωνία – Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ» 
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, επιβεβαιϊςτε ότι ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και 
ϊρασ υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ Α’ Φάςθσ, παρατείνεται αυτοδίκαια και θ προκεςμία υποβολισ 
αιτιςεων παροχισ διευκρινίςεων / ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν, το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ 
πριν τθν νζα καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν ποιοτικισ επιλογισ, όπωσ ακριβϊσ 
ορίηεται ςτο Άρκρο 11.» 
 

ΑΔΑ: 6ΗΥΕ4653ΠΩ-ΦΕΙ



Σελίδα 5 
 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 10): 

Οι αναφερόμενοι ςτο παραπάνω ερϊτθμα όροι και οι προχποκζςεισ προςδιορίηονται αναλόγωσ ςε 
ζκαςτθ ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου.  Εν προκειμζνω, ςχετικζσ τυγχάνουν οι κάτωκι 
αποφάςεισ:  
(α) Θ αρικ. πρωτ.:2832.1/49816/2020/31-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007130680 και ΑΔΑ: 6Κ654653ΡΩ-ΣΒΩ) 
Απόφαςθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο, και  
(β) Θ αρικ. πρωτ.:2832.1/59674/2020/16-09-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007318050 και ΑΔΑ:ΨΞΡΧ4653ΡΩ-ΨΨ) 
Απόφαςθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο. 
(γ) Θ αρικ. πρωτ.:2832.1/65818/2020/07-10-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007435621 ΑΔΑ:ΨΤΣ84653ΡΩ-3Ο6) 
Απόφαςθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 11):   
«Θ ζκτακτθ κατάςταςθ που αντιμετωπίηει τόςο ο κόςμοσ όςο και οι χϊρεσ μασ λόγω τθσ πανδθμίασ του 
COVID-19,παρουςιάηει ζντονο αντίκτυπο ςτισ κακθμερινζσ μασ εργαςιακζσ δραςτθριότθτεσ 
κακιςτϊντασ πολφ δφςκολο ζωσ και ανζφικτο το να ταξιδζψουμε. Λόγω του Απόρρθτου χαρακτιρα των 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, αυτζσ κα πρζπει να λθφκοφν ιδιοχείρωσ από άτομο εξουςιοδοτοφμενο κατά 
ΕΚΒΑ ι κατά τα αντίςτοιχα διεκνι πρότυπα. Επομζνωσ, κα κζλαμε να εξεταςτεί για τθ Φάςθ 2, θ 
δυνατότθτα εφαρμογισ άλλων μθχανιςμϊν για τθν ανταλλαγι εμπιςτευτικϊν/απόρρθτων 
πλθροφοριϊν όπωσ για παράδειγμα μεταξφ των γραφείων των Ακολοφκων Άμυνασ των αντίςτοιχων 
πρεςβειϊν.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 11): 

Οι οικονομικοί φορείσ που κα προςκλθκοφν να υποβάλλουν τεχνικι και οικονομικι προςφορά, κα πρζπει 
απαρζγκλιτα εντόσ δζκα (10) θμερϊν να παραλάβουν ιδιοχείρωσ, μζςω του κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνου 
εκπροςϊπου τουσ, το διαβακμιςμζνο τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Σε κάκε περίπτωςθ κα λθφκοφν 
υπόψθ εκείνθ τθ ςτιγμι τυχόν περιοριςμοί μετακινιςεων λόγω τθσ πανδθμίασ του COVID-19 και κα 
προςαρμοςτοφν αντίςτοιχα οι προκεςμίεσ και οι διαδικαςίεσ. 

 

Για το κεφάλαιο 12«Γλϊςςα»: 

 

Ερϊτθμα (Α/Α 12):  
«Τζλοσ, κα ικελα να ρωτιςω αν υπάρχει θ αναφερόμενθ Διακιρυξθ υπ' αρικμ. 04/2020 Ανάπτυξθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΚΕ) διακζςιμθκαι ςτθν Αγγλικι 
Γλϊςςα?» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 12): 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και δεν εκδίδονται από τον φορζα ςε 
διαφορετικι γλϊςςα. 

 

Για τοκεφάλαιο15«Ευκφνθ Ζναντι Τρίτων»: 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 13):   
«Σελίδα 13-Άρκρο 15. Ευκφνθ ζναντι τρίτων: Επιβεβαιϊςτε, ςε περίπτωςθ που θ ςυμφωνία 
κοινοπραξίασ μασ κακόριηε ζνα ςαφζσ πεδίο ευκφνθσ για κάκε μζλοσ για ζνα ςφνολο που καλφπτει το 
πλιρεσ ποςό που ορίηεται ςτον διαγωνιςμό και καλφπτεται από αμοιβαία εγγφθςθ για κάκε μζροσ, 
είναι αυτό αποδεκτό για εςάσ;» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 13): 

Κατά τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ θ ανακζτουςα αρχι δεν μπορεί να απαιτεί από τισ 
κοινοπραξίεσ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, ωςτόςο θ ανακζτουςα αρχι κα πρζπει να 
γνωρίηει, κατόπιν ςχετικισ διλωςθσ των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ 
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ςτθν κοινοπραξία, τον κακοριςμό ενόσ μζλουσ ωσ υπεφκυνου για το ςυντονιςμό, τθ διοίκθςθ και τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ κοινοπραξίασ ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ και πράξθ του οργάνου διοίκθςθσ κάκε 
μζλουσ τθσ κοινοπραξίασ, από τθν οποία να προκφπτει θ ζγκριςθ για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ ςτθν 
κοινοπραξία. Εν τοφτοισ, θ επιλεγείςα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ 
νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ρεραιτζρω ορίηεται ότι «(…)με τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. ε 
περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι τθν πλιρθ 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.». 

Για το κεφάλαιο 16«Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ)»: 

 

Ερϊτθμα (Α/Α 14):  
«Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι θ Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παραγράφου 1.2.1.2 του άρκρου 16 
«Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α' Φάςθ Διαγωνιςμοφ) ςε περίπτωςθ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ, αρκεί 
να προςκομιςκεί από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ για λογαριαςμό όλων των μελϊν 
του ΔΣ, και επίςθσ του Ρροζδρου και του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου αυτισ, και δεν απαιτείται να 
υποβλθκεί θ διλωςθ από κάκε ζναν από τουσ ανωτζρω χωριςτά.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 14): 

Πςον αφορά τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παραγράφου 1.2.1.2, ςχετικά τυγχάνουν τα διαλαμβανόμενα ςτθν 
παράγραφο 1.2.3 του ίδιου κεφαλαίου όπου περιγράφεται αναλυτικά ο τρόποσ υποβολισ των Υ.Δ. ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, ωσ εξισ «1.2.3.1. Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά των 
παραγράφων 1.2.1 και 1.2.2 αντιςτοίχωσ. Διευκρινίηεται ότι:(α) οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ αφοροφν (…) τον νόμιμο εκπρόςωπο, ςτισ περιπτϊςεισ ΑΕ και νομικϊν προςϊπων 
λοιπϊν νομικϊν μορφϊν,(β) οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται 
αντιςτοίχωσ απ’ αυτοφσ,(γ) ειδικότερα, τα νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν (i) για τουσ 
διαχειριςτζσ, (...), (ii) για τον πρόεδρο, τον διευκφνοντα ςφμβουλο και όλα τα μζλθ του Δ.. για τισ 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ (ΑΕ), κακϊσ και (iii) για όλουσ τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ (…), απόςπαςμα ποινικοφ 
μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παραγράφου 1 του Άρκρου 57 του ν.3978/11». 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 15):  
«Στο ςθμείο (γ) τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ τθσ παραγράφου 1.2.1.2 του άρκρου 16 «Δικαιολογθτικά 
Ροιοτικισ Επιλογισ (Α' Φάςθ Διαγωνιςμοφ) απαιτείται να δθλωκεί ότι: «(γ) δεν είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν προμικεια των πλθροφοριϊν οι οποίεσ απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του ι 
δεν ζχει παράςχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ». Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι είναι αποδεκτό το εν λόγω 
ςθμείο (γ) ) τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ  τθσ παραγράφου 1.2.1.2 του άρκρου 16 να δθλωκεί ωσ εξισ «(γ) 
δεν είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν προμικεια των πλθροφοριϊν οι οποίεσ 
απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του Νόμου 3978/2011 ι δεν ζχει παράςχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 15): 

Στο Κεφάλαιο 16 «Δικαιολογθτικά Ποιοτικισ Επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ)» είναι αποδεκτι θ 
αναγραφι ςτθν παράγραφο 1.2.1.2. ςθμείο (γ) «δεν είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν 
προμικεια των πλθροφοριϊν οι οποίεσ απαιτοφνται κατϋεφαρμογι του ν. 3978/2011 ι δεν ζχει παράςχει 
τισ πλθροφορίεσ αυτζσ».  
 
Ερϊτθμα (Α/Α 16):  
«Στο άρκρο 16. «Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α' Φάςθ Διαγωνιςμοφ)» § 0. «Αίτθςθ Συμμετοχισ 
και Δικαιολογθτικά που τθ ςυνοδεφουν», ςθμείο η, απαιτείται ο ςυμμετζχων να δθλϊςει «εάν 
προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασκαι 
αναφορά τθσ επωνυμίασ αυτϊν και το αντίςτοιχο ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ ςφμβαςθσ» 
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε αν είναι υποχρεωτικι θ διλωςθ των υπεργολάβων κατά τθ Φάςθ Α του 
διαγωνιςμοφ. Είναι αποδεκτι θ διλωςθ νζων υπεργολάβων κατά τθ Φάςθ Β του διαγωνιςμοφ όπου και 
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κα είναι διακζςιμα τα τεχνικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ και επομζνωσ γνωςτό το ακριβζσ τεχνικό 
αντικείμενο που πρόκειται να τουσ ανατεκεί από τον οικονομικό φορζα και να το αναλάβουν;». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 16): 

Στο κεφάλαιο 42 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ ορίηεται ότι: «1. Ο ανάδοχοσ επιλζγει ελεφκερα τουσ 
υπεργολάβουσ που κα χρθςιμοποιιςει (…).2. Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ από τθν Αϋ Φάςθ του 
Διαγωνιςμοφ αναφζρουν ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ: 
α) το τμιμα / τα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι Τπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ, 
β) τουσ τυχόν προτεινόμενουσ υπεργολάβουσ, 
γ) το αντικείμενο τθσ Τπεργολαβίασ για τθν οποία προτείνονται οι υπεργολάβοι και το ποςοςτό ςτο οποίο 
το αντικείμενο αυτό ανζρχεται ςχετικά με το ςφνολο τθσ προμικειασ. (…)» 

Από τα ωσ άνω προκφπτει ρθτά θ υποχρζωςθ των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων να δθλϊςουν από 
τθν Αϋ φάςθ ποιο τμιμα κα ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ.Συνεπϊσ, δεν είναι αποδεκτι 
θ διλωςθ νζων υπεργολάβων κατά τθ Βϋ Φάςθ. 

Ρζραν των ανωτζρω, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 3 του ιδίου κεφαλαίου «(…) Ο ανάδοχοσ χωρίσ 
κακυςτζρθςθ αναφζρει οποιαδιποτε αλλαγι ανακφπτει ςε επίπεδο υπεργολάβων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ». 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 17):   
«Σελίδα 14-Άρκρο 16- Ραράγραφοσ 1.1.3. Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ / ζνωςθσ που υποβάλλει 
προςφορά για το ζργο - κα ιταν διατεκειμζνοσ ο πελάτθσ να ςυνάψει ςυμβόλαιο με τθν κοινοπραξία 
που προβλζπει ξεχωριςτζσ ροζσ πλθρωμϊν για κάκε μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ, ενϊ όλεσ οι άλλεσ 
διατάξεισ του πρωταρχικοφ ςυμβολαίου, ειδικότερα θ κοινι ευκφνθ όλων των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ, 
παραμζνουν ωσ ζχουν;» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 17): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 13 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 18):   
«Σελίδα 14-Άρκρο 16- Ραράγραφοσ 1.1.3β. Σε περίπτωςθ που το καταςτατικό/άρκρα ζνωςθσ ενόσ 
μζλουσ κοινοπραξίασ / ζνωςθσ δεν προβλζπει τθν αναγκαιότθτα μιασ πράξθσ του οργανιςμοφ τθσ 
εταιρείασ κατά τθ ςφςταςθ κοινοπραξίασ / ζνωςθσ, κακίςταται παρωχθμζνθ θ ςχετικι απαίτθςθ; Εάν 
όχι, τι είδουσ ζγγραφο κα μποροφςε να υποβλθκεί ζγκυρα αντί αυτισ τθσ μθ απαραίτθτθσ πράξθσ;» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 18): 

Ππωσ διευκρινίςτθκε και ςτο παραπάνω ερϊτθμα με Α/Α 13, ςτισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
ορίηεται ότι «Εάν ο υποψιφιοσ αποτελεί κοινοπραξία, (…). τθν περίπτωςθ αυτι υποβάλλεται επίςθσ 
διλωςθ των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ αναφορικά με το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ ςτθν 
κοινοπραξία, τον κακοριςμό ενόσ μζλουσ ωσ υπεφκυνου για το ςυντονιςμό, τθ διοίκθςθ και τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ κοινοπραξίασ ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ και πράξθ του οργάνου διοίκθςθσ κάκε 
μζλουσ τθσ κοινοπραξίασ, από τθν οποία να προκφπτει θ ζγκριςθ για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ ςτθν 
κοινοπραξία.(…)». Ρεραιτζρω διευκρινίηεται πωσ θ απαίτθςθ τθσ παραγράφου 1.1.3 (β) του Κεφαλαίου 16 
τθσ διακιρυξθσ αποτελεί απαίτθςθ διατυπωμζνθ κατά τρόπο ςαφι και κατανοθτό για τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτθν παροφςα διαδικαςία οικονομικοφσ φορείσ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 19): 
«Ραρακαλϊ επιβεβαιϊςτε ότι ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ είναι ΑΕ, οι 
απαιτοφμενεσ, κατά τθν παράγραφο 1.2.3.1. (α) και (β) του άρκρου 16 Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ 
Επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) του Ραραρτιματοσ Β’ – ΟΟΛ ΔΛΑΚΘΘΞΘΣ τθσ Διακιρυξθσ 04/2020, 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται δεκτζσ υπογεγραμμζνεσ από το άτομο που ορίηεται με Ρρακτικό 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ ωσ νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τθσ ειδικά για τον 
ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό και εξουςιοδοτείται για τζτοιου είδουσ ενζργειεσ. Επίςθσ ότι με τισ εν λόγω 
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υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ο ωσ άνω οριςμζνοσ εκπρόςωποσ βεβαιϊνει το περιεχόμενο αυτϊν για τθν 
Ανϊνυμθ Εταιρεία που εκπροςωπεί.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 19): 

Διευκρινίηεται ότι τα πεδία (α) και (β) τθσ παραγράφου 1.2.3.1. του κεφαλαίου 16 αφοροφν ςε υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ των προςϊπων εκείνων που τα πεδία αυτά παραπζμπουν. Ειδικότερα ορίηεται ότι οι 
αναφερόμενεσ ςε αυτά τα πεδία Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ «(…) αφοροφν (…) τον νόμιμο εκπρόςωπο, ςτισ 
περιπτϊςεισ ΑΕ (…)» και ότι «(…)υπογράφονται αντιςτοίχωσ απ’ αυτοφσ». Συνεπϊσ το/α πρόςωπο/α που 
κα υπογράψουν τισ ανωτζρω Υ.Δ. και τον/ουσ οποίο/ουσ αυτζσ αφοροφν κα πρζπει να είναι κατά 
περίπτωςθ το/α πρόςωπο/α που εκπροςωπεί/ουν νόμιμα τθν κάκε ανϊνυμθ εταιρεία. 

Ρεραιτζρω κα πρζπει να διευκρινιςκεί ότι θ εκπροςϊπθςθ των νομικϊν προςϊπων διζπεται από το 
ιςχφον κάκε φορά νομικό πλαίςιο και τισ αποφάςεισ και διαδικαςίεσ που ακολουκεί θ κάκε εταιρεία,  κα 
πρζπει δε να διακζτει τα απαραίτθτα ζγγραφα – δικαιολογθτικά προκειμζνου να αποδείξει τθν 
εκπροςϊπθςι τθσ. Γενικότερα ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο ζχων τθν εξουςία να 
εκπροςωπεί τθν εταιρεία από κοινοφ ι μεμονωμζνα, όπωσ αυτό προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι 
το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα πάντα ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία και 
ςτο καταςτατικό ι τθ ςυςτατικι πράξθ ζκαςτου νομικοφ προςϊπου.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 20):  
«Ραρακαλϊ επιβεβαιϊςτε ότι προσ απόδειξθ ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ των εδαφίων (η) και (θ) τθσ 
παραγράφου 1.2.1.1. του άρκρου 16 Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) του 
Ραραρτιματοσ Β’ – ΟΟΛ ΔΛΑΚΘΘΞΘΣ τθσ Διακιρυξθσ 04/2020, αρκεί θ προςκόμιςθ των αντιςτοίχων 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται από τισ Ελλθνικζσ Δικαςτικζσ Αρχζσ και το ΓΕΜΘ τα οποία βεβαιϊνουν 
ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δεν τελεί ςε κάποια από τισ καταςτάςεισ και διαδικαςίεσ που 
αναφζρονται ςτισ εν λόγω παραγράφουσ». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 20): 

Στθν παρ. 1.2.1.1. του κεφαλαίου 16 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ ορίηεται ότι οι «Ζλλθνεσ πολίτεσ», 
υποχρεοφνται να κατακζςουν ςτθν Αϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να αποδείξουν τθν 
προςωπικι τουσ κατάςταςθ και τθν επαγγελματικι τουσ επάρκεια «Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, κακϊσ 
και κάκε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ, από το οποίο να αποδεικνφεται ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ 
του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που αναφζρονται 
ςτο άρκρο 57 του ν. 3978/2011: (α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, (…) 
(η) δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι υπό οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ από τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. 
(θ) δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, 
εκκακάριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από 
τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του.(…)». 

Αναφορικά λοιπόν με τουσ ανωτζρω (η) και (θ) λόγουσ αποκλειςμοφ, ο οικονομικόσ φορζασ προςκομίηει 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι, δικαςτικι ι διοικθτικι όπωσ παραπάνω αναφζρεται, 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, κα πρζπει να ιςχφουν οι αναφερόμενεσ ςτο με 
Α/Α 67 ερϊτθμα, διευκρινιςεισ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί 
υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ 
φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ 
επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των 
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επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται 
ςτο taxisnet.  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν εν λόγω 
παράγραφο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ 
- μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο αυτι. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 21):  
«Θ προςκόμιςθ των Δικαιολογθτικϊν Ονομαςτικοποίθςθσ Μετοχϊν προβλζπεται ςτον όρο 16. 
Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) και ςτον όρο 26. Δικαιολογθτικά 
Κατακφρωςθσ Ρροςωρινοφ Αναδόχου του Ραραρτιματοσ Βϋ(ΟΟΛ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ) τθσ Διακιρυξθσ 
04/2020. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ προβλζπεται θ υποβολι τουσ από τον προςωρινό ανάδοχο. 
Σφμφωνα με τουσ Οριςμοφσ τθσ Διακιρυξθσ ωσ «Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ» ορίηεται ο προςφζρων, ο 
οποίοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ και ελζγχου των προςφορϊν ορίηεται, με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και προςκαλείται να υποβάλλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. 
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε/επιβεβαιϊςετε ότι θ προςκόμιςθ των 
Δικαιολογθτικϊν Ονομαςτικοποίθςθσ Μετοχϊν απαιτείται να γίνει μόνο από τον προςωρινό ανάδοχο 
ςφμφωνα με τον όρο 26.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 21): 

Στο κεφάλαιο 16 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ προςδιορίηονται τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που κα 
υποβλθκοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν Αϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται και τα οριηόμενα με τθν παράγραφο 2 δικαιολογθτικά. Στο ςθμείο αυτό τθσ 
διακιρυξθσ εκ παραδρομισ ζχει τεκεί ο όροσ «προςωρινόσ ανάδοχοσ» αντί του όρου «ςυμμετζχοντασ 
οικονομικόσ φορζασ». 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 22):  
«Σελίδα 17-άρκρο 2: «Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν»  
Ερϊτθςθ: Στθν εν λόγω παράγραφο χρθςιμοποιείται ο όροσ «προςωρινόσ ανάδοχοσ» ςχετικά με τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ςτθ Φάςθ Α’. Ραρακαλοφμε, 
διευκρινίςτε αν υποχρεοφται ο κάκε υποψιφιοσ να υποβάλει δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ 
μετοχϊν κατά περίπτωςθ ςτθ Φάςθ Α’.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 22): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 21 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 23):  
«Σφμφωνα με τον όρο 16 Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) – παράγραφο 0, 
ςτθν Αίτθςθ Συμμετοχισ απαιτείται: «Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα 
ανωτζρω ςτοιχεία για όλα τα μζλθ τθσ, κακϊσ επίςθσ και το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτον εν λόγω 
διαγωνιςμό.» Επειδι όμωσ κατά το παρόν ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ (Α’ Φάςθ) δεν είναι γνωςτζσ οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ζργου που κα δοκοφν κατά τθ Βϋ Φάςθ αυτοφ και χωρίσ αυτζσ δεν είναι 
δυνατόν να γίνει θ τεχνικι ανάλυςθ, και άρα να προςδιοριςτεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ 
τθσ Ζνωςθσ και ςυνακόλουκα το προαναφερκζν ηθτοφμενο ποςοςτό ςυμμετοχισ είναι δυνατόν να 
δοκεί μόνο ςτθν Β’ Φάςθ και όχι ςτθν Α’. Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε.» 
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Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 23): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 06 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 24):  
«Στο άρκρο 16. Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α' Φάςθ Διαγωνιςμοφ) ςτθν § 4. «Οικονομικι και 
χρθματοπιςτωτικι επάρκεια» αναφζρεται: «Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι 
επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν: (α) μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία φψουσ τουλάχιςτον ίςο 
με το διπλάςιο τθσ κακαρισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ιτοι #100.000.000,00€# (ευρϊ), 
ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα...» 
Με δεδομζνο το ότι ςφμφωνα με τον Ν.4403/2016 οι μθ ειςθγμζνεσ εταιρείεσ ςτο χρθματιςτιριο δεν 
υποχρεοφνται ςτθν δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2019 πριν τθν 30θ/9/2020, 
παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι για τθν κάλυψθ του ωσ άνω κριτθρίου εναλλακτικά επαρκεί να 
χρθςιμοποιθκοφν 

(a) Ι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων 2016, 2017 και 2018 
(b) Ι υπεφκυνθ διλωςθ εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου τθσ εταιρίασ που αναφζρει τον κφκλο 

εργαςιϊν τθσ εταιρίασ κατά το οικονομικό ζτοσ 2019.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 24): 

Δεδομζνων των χορθγθκζντων παρατάςεων τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, 
εκτιμάται ότι δεν τίκεται κζμα πλζον με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςεωσ 2019.Ωσ εκ τοφτου 
απαιτείται θ υποβολι οικονομικϊν καταςτάςεων των χριςεων 2017, 2018 και 2019. 

Σε κάκε περίπτωςθ, τονίηεται πωσ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 16 τθσ εν 
κζματι διακιρυξθσ «Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια για τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν(…).Για τθν απόδειξθ τθσ 
οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ επάρκειασ οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ 
καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ τριετίασ, ςτθν περίπτωςθ που θ 
δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι  
του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. (…)». 

Ρροσ ςυμμόρφωςθ με τθν παραπάνω απαίτθςθ τθσ διακιρυξθσ, ζκαςτοσ οικονομικόσ φορζασ 
εφαρμόηονταστισ διατάξεισ του ιςχφοντοσ νομικοφ πλαιςίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του κατά το χρόνο 
υποβολισ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτθ διακιρυξθ, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο, το οποίο κα τεκμθριϊνει επαρκϊσ τθν 
ςυμμόρφωςθ του οικονομικοφ φορζα με τθν εν λόγω απαίτθςθ.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 25):  
«Στο άρκρο 16 «Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α' Φάςθ Διαγωνιςμοφ)» παράγραφοσ 4. 
«Οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια» αναφζρεται: «Πςον αφορά τθν οικονομικι και 
χρθματοπιςτωτικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται να διακζτουν: (α) μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία φψουσ 
τουλάχιςτον ίςο με το διπλάςιο τθσ κακαρισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ιτοι #100.000.000,00€# 
(ευρϊ), ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα….». Ραρακαλοφμε 
επιβεβαιϊςτε ότι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ, αρκεί θ παραπάνω απαίτθςθ να καλφπτεται ακροιςτικά 
(ςυςςωρευτικά) από το ζνα μόνο μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 25): 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν όςον αφορά τα «κριτιρια οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ επάρκειασ» 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ, 
υπό τθν προχπόκεςθ υποβολισ των απαραίτθτων εγγράφων/δικαιολογθτικϊν. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ 
ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι 
άλλων φορζων, αρκεί δε ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ να πλθροφνται τα ελάχιςτα κριτιρια από το ζνα μζλοσ 
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αυτισ.  
 
Ερϊτθμα (Α/Α 26): 
«Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4 «Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια» του άρκρου 16 του 
Ραραρτιματοσ Β’ τθσ Διακιρυξθσ 04/2020, απαιτείται οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ να 
διακζτουν «μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία φψουσ τουλάχιςτον ίςο με 
το διπλάςιο τθσ κακαρισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ιτοι #100.000.000,00€# (ευρϊ)». Σε 
περίπτωςθ ςυμμετοχισ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων κατανοοφμε ότι αρκεί να επιτυγχάνεται το 
ηθτοφμενο κριτιριο ςωρευτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ και όχι αναγκαςτικά από τον κακζνα οικονομικό 
φορζα που μετζχει ςτθν ζνωςθ, ξεχωριςτά. Ραρακαλϊ επιβεβαιϊςτε.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 26): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 25 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 27):  
«Στο άρκρο 16 «Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α' Φάςθ Διαγωνιςμοφ)», § 4. «Οικονομικι και 
χρθματοπιςτωτικι επάρκεια», ςθμείο β, αναφζρεται ότι «Θ οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια 
των οικονομικϊν φορζων πζραν του δικαιολογθτικοφ τθσ παραγράφου (α) του παρόντοσ άρκρου 
αποδεικνφεται επιπλζον με τθν υποβολι κατάλλθλθσ τραπεηικισ βεβαίωςθσ για τθν πιςτολθπτικι 
ικανότθτά τουσ.» 
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν θ απαίτθςθ για υποβολι τραπεηικισ βεβαίωςθσ αφορά και τον 
υπεργολάβο. Επιπλζον, παρακαλοφμε διευκρινίςτε το περιεχόμενο τθσ (π.χ. αναφορά ορίων 
εγγυθτικϊν επιςτολϊν και χρθματοδότθςθσ) και πϊσ αυτό ςχετίηεται με το μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβει να υλοποιιςει.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 27): 

Διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ για υποβολι τραπεηικισ βεβαίωςθσ δεν αφορά τον υπεργολάβο. 

Επίςθσ, δεν ζχει τεκεί με τουσ όρουσ τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ ελάχιςτθ οικονομικι απαίτθςθ όςον 
αφορά ςτθν βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των ςυμμετεχόντων. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 28):   
 «Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί αν για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ είναι αρκετι θ υποβολι 
ιςολογιςμϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ, ιτοι 2017,2018,2019 ι απαιτείται να προςκομίςουμε τισ Ετιςιεσ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ τελευταίασ τριετίασ, ιτοι 2017,2018, 2019.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 28): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 24 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 29)ςτο Παράρτθμα Β’ ανωτζρω (α) ομοίασ:  
«Σφμφωνα με τθ Διακιρυξθ δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, και απαιτείται ςτθν περίπτωςθ 
θμεδαποφ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου: α) να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ, μζχρι τθν αντικατάςταςι 
του από το Ενιαίο Μθτρϊο Επιχειριςεων Αμυντικοφ Υλικοφ και β) να διακζτουν εν ιςχφει Ριςτοποιθτικό 
Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεωσ εκδοκζν κατά τον ιςχφοντα Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ 
(Ε.Κ.Β.Α.) και να το διατθροφν ςε ιςχφ ζωσ και τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Το ζργο 
ζχει ςτο αντικείμενό του ζνα μεγάλο καταςκευαςτικό τμιμα το οποίο κα εκτελεςκεί από 
καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ, οι οποίεσ όμωσ δεν αναφζρονται ειδικά ςτουσ δικαιοφμενουσ ςυμμετοχισ 
(βλ. παρ. 1.2.1.3. και 3 Ραραρτιματοσ Βϋ τθσ Διακιρυξθσ). Για τθν εκτζλεςθ των καταςκευαςτικϊν 
τμθμάτων του ζργου οι θμεδαπζσ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ υποχρεοφνται να είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο 
Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.). Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε/επιβεβαιϊςετε ότι 
κα επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό, αυτόνομα ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και 
θμεδαπϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν οι οποίεσ γιατθν ςυμμετοχι τουσ και τθν καταλλθλότθτα 
άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ κα προςκομίηουν αντίγραφο του εργολθπτικοφ πτυχίου τουσ 
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ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) και Ριςτοποιθτικό Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεωσ 
εκδοκζν κατά τον ιςχφοντα Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (Ε.Κ.Β.Α.).» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 29): 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 16 τθσ υπ’ αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθσ,«Οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι 
βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.Όταν ο υποψιφιοσ 
απαιτείται, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ καταγωγισ ι εγκατάςταςθσ του, να είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο για να αςκιςει τθν επαγγελματικι του 
δραςτθριότθτα, μπορεί να κλθκεί να αποδείξει τθν εγγραφι του ςτο εν λόγω μθτρϊο ι να προςκομίςει 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, όπωσ ορίηεται ςτο παράρτθμα VII, Μζροσ Β` για τισ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και Μζροσ Γ για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν, του ν.3978/11 και ςφμφωνα με τουσ 
προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ - μζλοσ εγκατάςταςθσ του. Οι κατάλογοι που αναφζρονται ςτο 
παράρτθμα VII είναι ενδεικτικοί. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν 
Αμυντικοφ Τλικοφ, μζχρι τθν αντικατάςταςθ του από το Ενιαίο Μθτρϊο Επιχειριςεων Αμυντικοφ Σομζα». 

Συνάγεται λοιπόν ότι οι οικονομικοί φορείσ, τόςο οι ςυμμετζχοντεσ όςο και οι υπεργολάβοι αυτϊν, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι τουλάχιςτον ςτα ανωτζρω Βιοτεχνικά ι Εμπορικά ι Βιομθχανικά 
Επιμελθτιρια. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 30):  
«Ραρακαλοφμε να επιβεβαιϊςετε ότι θ αναφερόμενθ πενταετία για τα ζργα του ςχετικοφ καταλόγου 
περιλαμβάνει ακριβϊσ και περιοριςτικά τα ζτθ: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ιτοι το χρονικό διάςτθμα: 
1/1/2015 – 31/12/2019». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 30): 

Διευκρινίηεται πωσ θ αναφερόμενθ πενταετία για τα ζργα του ςχετικοφ καταλόγου νοείται από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ και ςυνεπϊσ αφορά ςτο χρονικό διάςτθμα από 01-07-2015 ζωσ τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 31) ςτο Παράρτθμα Β’ ανωτζρω (α) ομοίασ (Κεφ. 16 παρ.5): 
«Ραρακαλοφμε να διευκρινιςτεί το αν τα αναφερόμενα ςυναφι ζργα ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ 
αφοροφν αποκλειςτικά ζργα καλάςςιασ επιτιρθςθσ (και όχι χερςαίασ ι εναζριασ επιτιρθςθσ), διότι το 
ΕΣΟΚΕ αφορά εξ’ ολοκλιρου καλάςςια επιτιρθςθ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 31): 

Διευκρινίηεται πωσ ςτα ςυναφι ζργα δφναται να περιλθφκοφν και όςα αφοροφν χερςαία ι εναζρια 
επιτιρθςθ. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 32):  
«Ραρακαλοφμε να διευκρινιςτεί το αν απαιτείται υποχρεωτικά να κατατεκεί για κάκε ζργο που κα 
περιλθφκεί ςτον κατάλογο ζργων το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ ορκισ εκτζλεςθσ, ι αν 
απαιτείται υποχρεωτικά μόνο για το/τα ζργο/α που πλθροφν τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ τθσ Ραρ. 5, ιτοι: 
«ζργο που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον πζντε (05) ςτακμοφσ αιςκθτιρων με ραντάρ ι/και 
θλεκτροπτικό (εκ των οποίων τουλάχιςτον ζνασ ςτακμόσ να περιλαμβάνει και τουσ δφο τφπουσ 
αιςκθτιρων), οι οποίοι λειτουργοφν ςυνδυαςτικά και ολοκλθρϊνονται μζςω λογιςμικοφ ςε ζνα κζντρο 
επιχειριςεων)». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 32): 

Είναι επικυμθτι θ κατάκεςθ πιςτοποιθτικοφ/βεβαίωςθσ ορκισ εκτζλεςθσ για κάκε ζργο που 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο που κα προςκομίςει ο εκάςτοτε οικονομικόσ φορζασ ενϊ είναι 
υποχρεωτικι, επί ποινι αποκλειςμοφ, για τουλάχιςτον ζνα ζργο που πλθροί τισ ςυγκεκριμζνεσ 
απαιτιςεισ. 

ΑΔΑ: 6ΗΥΕ4653ΠΩ-ΦΕΙ



Σελίδα 13 
 

 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 33):  
«Στθ Σελ. 19 αναφζρεται ότι απαιτείται θ κατάκεςθ τθσ οργανωτικισ δομισ των υποψθφίων 
οικονομικϊν φορζων. Ραρακαλοφμε να διευκρινιςτεί το αν θ εν λόγω οργανωτικι δομι αφορά τθν 
εταιρικι οργανωτικι δομι του υποψθφίου οικονομικοφ φορζα ι τθν οργανωτικι δομι τθσ ομάδασ 
ζργου που κα καταρτίςει ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ για να αναλάβει το ςυγκεκριμζνο 
πρόγραμμα.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 33): 

Διευκρινίηεται πωσ θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αφορά το οργανόγραμμα τθσ εταιρείασ κακϊσ θ οργανωτικι 
δομι τθσ ομάδασ ζργου κα κακοριςτεί ςε ςχζςθ με τθν τεχνικι προςφορά. Ωςτόςο, ςθμειϊνεται ότι κα 
πρζπει να επιςθμανκοφν ςτο οργανόγραμμα οι αρμόδιεσ Διευκφνςεισ/Τμιματα που κα εμπλακοφν ςτο 
Ζργο. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 34):   
«Θ βεβαίωςθ ορκισ εκτζλεςθσ που απαιτείται για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ (ολοκλιρωςθ 
ςυναφοφσ ζργου κατά τθν διάρκεια των τελευταίων 5 ετϊν), κα μποροφςε να είναι μια υπεφκυνθ 
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα με τθν οποία κα δθλϊνεται θ ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν? (Ππου 
Στθν υπόψθ βεβαίωςθ κα δίνεται θ δυνατότθτα τθσ επικοινωνίασ (pointofcontact) με τθν ανακζτουςα 
αρχι του ζργου που εκτελζςκθκε, όπωσ και όλα τα άλλα ςτοιχεία που ηθτοφνται ςτθν παράγραφο 5 του 
Άρκρου 16 - Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α’ φάςθ Διαγωνιςμοφ), του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β).». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 34): 

Δεν είναι αποδεκτι θ υποβολι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του οικονομικοφ φορζα αντί 
πιςτοποιθτικοφ/βεβαίωςθσ ορκισ εκτζλεςθσ. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 35):  
«Κεωροφμε ότι τα απαιτοφμενα βιογραφικά ςτθ Σελ. 19 αφοροφν μόνο τουσ υπευκφνουσ τθσ ομάδασ 
ζργου που κα αναλάβει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 35): 

Τα απαιτοφμενα βιογραφικά ςτθ Σελ. 19 τθσ διακιρυξθσ αφοροφν μόνο τουσ υπευκφνουσ τθσ ομάδασ 
ζργου που κα αναλάβει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 36):   
«Ραρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε ότι θ Ανακζτουςα Αρχι, προσ απόδειξθ τεχνικισ ικανότθτασ, 
κα αποδεχκεί πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ ορκισ εκτζλεςθσ ζργων τα οποία χορθγεί φορζασ που δεν 
είναι ο ίδιοσ τελικόσ πελάτθσ (εκάςτοτε ανακζτουςα αρχι) αλλά ανάδοχοσ των εν λόγω ζργων κακϊσ 
επίςθσ και ότι κα γίνονται αποδεκτά πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ ορκισ εκτζλεςθσ τα οποία ζχει εκδϊςει 
υπεργολάβοσ του ζργου, εφόςον και ςτισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ, τθν καλι λειτουργία των ςυςτθμάτων 
πιςτοποιεί και ο ίδιοσ ο τελικόσ πελάτθσ (εκάςτοτε ανακζτουςα αρχι) με αντίςτοιχο 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ ορκισ εκτζλεςθσ.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 36): 

Διευκρινίηεται κατ’ αρχάσ ότι για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασγίνονται αποδεκτά 
πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ ορκισ εκτζλεςθσ ζργων, μόνον εφόςον χορθγοφνται από τθν εκάςτοτε 
ανακζτουςα αρχι του ζργου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δφναται να 
προςκομίηει ςυμπλθρωματικά οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τεκμθριϊνει, κατά τθν κρίςθ του,ότι ιταν 
υπεφκυνοσ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσζργουτο οποίο πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ, ιτοι “που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον πζντε (05) ςτακμοφσ αιςκθτιρων με ραντάρ ι/και 
θλεκτροπτικό (εκ των οποίων τουλάχιςτον ζνασ ςτακμόσ να περιλαμβάνει και τουσ δφο τφπουσ 
αιςκθτιρων), οι οποίοι λειτουργοφν ςυνδυαςτικά και ολοκλθρϊνονται μζςω λογιςμικοφ ςε ζνα κζντρο 
επιχειριςεων.” 
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Ερϊτθμα (Α/Α 37):  
«Σελίδα 18-άρκρο 5: «Ρζραν των ανωτζρω…βιογραφικοφ τουσ.»  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, διευκρινίςτε αν οι υπεφκυνοι τθσ ομάδασ ζργου, που κα υποδειχκοφν ςτθ 
Φάςθ Α’, δφνανται να αλλαχκοφν ςτθ Φάςθ Β’.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 37): 

Θ επιλογι των υπευκφνων τθσ ομάδασ ζργου αποτελεί αποδεικτικό ςτοιχείο τθσ ετοιμότθτασ του 
ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα να αναλάβει το ςυγκεκριμζνο Ζργο. Ωςτόςο, μζροσ των υπευκφνων 
τθσ ομάδασ ζργου, που κα υποδειχκοφν ςτθ Φάςθ Α’, δφνανται να αλλαχκοφν ςτθ Φάςθ Β’ μόνον εάν 
ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ που ςτοιχειοκετείται επαρκϊσ και εφόςον αντικακίςτανται από ςτελζχθ 
αντίςτοιχων προςόντων.Σε καμία περίπτωςθ όμωσ δεν επιτρζπεται θ αλλαγι του ςυνόλου των υπευκφνων 
από τθν Αϋ ςτθ Βϋ φάςθ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 38): ςτο Παράρτθμα Β’ ανωτζρω (α) ομοίασ (Κεφ. 16 παρ.5) : 
«Σφμφωνα με τθν παράγραφο 5 «Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» του άρκρου 16 του 
Ραραρτιματοσ Β’ τθσ Διακιρυξθσ 04/2020, απαιτείται οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ να 
«διακζτουν αποδεδειγμζνεσ ικανότθτεσ, εξειδικευμζνθ γνϊςθ και εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ, 
κζςθ ςε λειτουργία και ολοκλιρωςθ ςυναφϊν ζργων, ιτοι ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ. Ειδικότερα, κατά 
τθ διάρκεια των τελευταίων πζντε (05) ετϊν, οι οικονομικοί φορείσ, να ζχουν υλοποιιςει επιτυχϊσ 
τουλάχιςτον ζνα ζργο που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον πζντε (05) ςτακμοφσ αιςκθτιρων με ραντάρ 
ι/και θλεκτροπτικό (εκ των οποίων τουλάχιςτον ζνασ ςτακμόσ να περιλαμβάνει και τουσ δφο τφπουσ 
αιςκθτιρων), οι οποίοι λειτουργοφν ςυνδυαςτικά και ολοκλθρϊνονται μζςω λογιςμικοφ ςε ζνα κζντρο 
επιχειριςεων.». Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων κατανοοφμε ότι αρκεί να 
επιτυγχάνεται το ηθτοφμενο κριτιριο τουλάχιςτον από ζνα εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ και όχι από τον 
κακζνα οικονομικό φορζα που μετζχει ςτθν ζνωςθ, ξεχωριςτά. Ραρακαλϊ επιβεβαιϊςτε.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 38): 

Σχετικι τυγχάνει θ παράγραφο 5 του κεφαλαίου 16 τθσ διακιρυξθσ και ειδικότερα το πεδίο 
«Διευκρινίηεται ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, ενδεχομζνωσ και για μια δεδομζνθ ςφμβαςθ, να 
επικαλεςτεί τισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των υφιςτάμενων ςχζςεων 
μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. τθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφει για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ, ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα απαραίτθτα μζςα, προςκομίηοντασ υπεφκυνθ διλωςθ, με 
κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ, δζςμευςθσ των εν λόγω φορζων. θμειϊνεται, ότι θ υποχρζωςθ τθσ 
παραγράφου 6 του παρόντοσ άρκρου, τυγχάνει εφαρμογισ και για το  φορζα τθν ικανότθτα του οποίου 
επικαλείται ο οικονομικόσ φορζασ.». Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν όςον αφορά τα κριτιρια «τεχνικισ 
και επαγγελματικισ ικανότθτασ» να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ, υπό τθν προχπόκεςθ υποβολισ των απαραίτθτων 
εγγράφων/δικαιολογθτικϊν. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να 
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.  

Κατά ςυνζπεια ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων αρκεί να επιτυγχάνεται το ηθτοφμενο 
κριτιριο τουλάχιςτον από ζνα εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ και όχι από τον κακζνα οικονομικό φορζα που 
μετζχει ςτθν ζνωςθ, ξεχωριςτά. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 39):   
«Ραρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε ότι κα γίνουν δεκτζσ οι βεβαιϊςεισ ορκισ εκτζλεςθσ ζργων, 
ςτισ οποίεσ κα αναφζρεται ρθτά από τθν ανακζτουςα αρχι που τισ εκδίδει ότι λόγω εμπιςτευτικότθτασ 
δεν είναι δυνατό να δθμοςιοποιθκεί οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με το ποςό του ζργου. Κατά 
ςυνζπεια ςτον ςχετικό πίνακα που απαιτείται από τθν παράγραφο 5 του άρκρου 16, ςτθν ςτιλθ 
«ποςό» κα αναγράφεται «ΔΛΑΒΑΚΜΛΣΜΕΝΘ ΡΛΘΟΦΟΛΑ». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 39): 
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Δφναται να μθν αναφζρεται θ αξία τθσ ςφμβαςθσ μόνον εφόςον αναγράφεται ρθτά ςτθ βεβαίωςθ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ εκάςτοτε ανακζτουςασ αρχισ ότι πρόκειται για διαβακμιςμζνθ πλθροφορία. Σε αυτιν τθν 
περίπτωςθ ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ και θ αντίςτοιχθ ςτιλθ του πίνακα. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 40):   
«Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί αν δεδομζνου ότι δεν ζχουν δοκεί οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
ζργου και δεν υπάρχει ακριβισ γνϊςθ τθσ ηθτοφμενθσ εμπειρίασ, απαιτείται θ διαμόρφωςθ ομάδασ 
ζργου ςε αυτι τθ φάςθ του Διαγωνιςμοφ. Στθν περίπτωςθ που απαιτείται το παραπάνω, παρακαλοφμε 
όπωσ μασ ενθμερϊςετε για τουσ ρόλουσ τθσ ομάδασ ζργου που απαιτείται να καλυφκοφν και τθν 
απαιτοφμενθ τεχνικι κατάρτιςθ και εμπειρία ςτα αντικείμενα του ζργου. 
Ραρακαλοφμε επίςθσ όπωσ διευκρινιςτεί αν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ ςυγκεκριμζνου υποδείγματοσ 
βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ ι είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του υποψιφιου Αναδόχου να υποβάλει τα 
βιογραφικά ςθμειϊματα ςτθ μορφι που ηθτείται κατά κανόνα ςε Διεκνείσ  Διαγωνιςμοφσ. Ακόμα να 
επιβεβαιωκεί ότι απαιτείται ςτθ Φάςθ Α του Διαγωνιςμοφ θ κατάκεςθ των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων, 
και να διευκρινιςτεί αν πρζπει  να αναφζρονται ςε αυτά τα αποδεικτικά τεχνικισ κατάρτιςθσ λχ πτυχία 
– μεταπτυχιακά – πιςτοποιιςεισ κλπ χωρίσ να προςκομίηονται τα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα 
αντίγραφα αυτϊν.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 40): 

Δεν απαιτείται ςε αυτιν τθ φάςθ του διαγωνιςμοφ θ ςυγκρότθςθ τθσ ομάδοσ ζργου, θ ςφνκεςθ τθσ 
οποίασ είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα. Ωςτόςο, ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ 
φορζασ οφείλει να παρακζςει τα βιογραφικά ςθμειϊματα των ςτελεχϊν που κα θγθκοφν τθσ εν λόγω 
ομάδοσ, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο τθσ ετοιμότθτάσ του να αναλάβει το ςυγκεκριμζνο Ζργο. Δεν υφίςταται 
ςυγκεκριμζνο υπόδειγμα βιογραφικοφ αρκεί να αποδεικνφεται θ τεχνικι κατάρτιςθ του ςτελζχουσ μζςω 
τθσ αναφοράσ των κατεχόμενων τίτλων και τθσ εμπειρίασ του χωρίσ τθν προςκόμιςθ περαιτζρω 
δικαιολογθτικϊν.  
 
Ερϊτθμα(Α/Α 41):  
«Σφμφωνα με το άρκρο 16 Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) - 5. Τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα: «Διευκρινίηεται ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, ενδεχομζνωσ και για 
μία δεδομζνθ ςφμβαςθ, να επικαλεςτεί τισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ φφςθσ 
των υφιςτάμενων ςχζςεων μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να 
αποδεικνφει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα απαραίτθτα μζςα, 
προςκομίηοντασ υπεφκυνθ διλωςθ, με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, δζςμευςθσ των εν λόγω 
φορζων. Σθμειϊνεται, ότι θ υποχρζωςθ τθσ παραγράφου 6 του παρόντοσ άρκρου τυγχάνει εφαρμογισ 
και για το φορζα τθν ικανότθτα του οποίου επικαλείται ο οικονομικόσ φορζασ.» Ραρακαλοφμε 
διευκρινίςετε/επιβεβαιϊςτε ότι ο οικονομικόσ φορζασ που ενδεχομζνωσ κα επικαλεςτεί τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα άλλου φορζα, απαιτείται να κατακζςει ςτθν Α’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ, 
αποκλειςτικά και μόνο Υπεφκυνθ Διλωςθ δζςμευςθσ του άλλου φορζα, ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, ότι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα 
τα απαραίτθτα μζςα και Ριςτοποιθτικό ΕΚΒΑ για το φορζα τθν ικανότθτα του οποίου επικαλείται ο 
οικονομικόσ φορζασ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 41): 

Στο κεφάλαιο 16 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ κακορίηονται αναλυτικά τα απαιτοφμενα προσ υποβολι 
δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων ςτθν εν λόγω διαδικαςία. Ειδικότερα, όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ επιλζξει να επικαλεςτεί τθν ικανότθτα τρίτων φορζων για τθν πλιρωςθ των 
απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ αναφορικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ορίηεται πωσ 
«(…)Διευκρινίηεται ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, ενδεχομζνωσ και για μια δεδομζνθ ςφμβαςθ, να 
επικαλεςτεί τισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των υφιςτάμενων ςχζςεων 
μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. τθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφει για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα απαραίτθτα μζςα, προςκομίηοντασ υπεφκυνθ διλωςθ, με 
κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ, δζςμευςθσ των εν λόγω φορζων. Σθμειϊνεται, ότι θ υποχρζωςθ τθσ 
παραγράφου 6 του παρόντοσ άρκρου, τυγχάνει εφαρμογισ και για το φορζα τθν ικανότθτα του οποίου 
επικαλείται ο οικονομικόσ φορζασ.». Ακολοφκωσ ςτθν παράγραφο 6 του κεφαλαίου αυτοφ «τθν 
περίπτωςθ θμεδαποφ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει 
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Πιςτοποιθτικό Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεωσ εκδοκζν κατά τον ιςχφοντα Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ 
Αςφάλειασ (Ε.Κ.Β.Α.) και να το διατθρεί ςε ιςχφ ζωσ και τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. (…) 
τθν περίπτωςθ αλλοδαποφ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει 
ιςότιμο πιςτοποιθτικό εκδοκζν από τον αρμόδιο κρατικό φορζα αςφαλείασ τθσ χϊρασ του και υπό τθν 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι θ ζδρα του βρίςκεται ςε ζνα από τα Κράτθ-Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
ςε Κράτοσ, το οποίο ζχει ςυνάψει υμφωνία Αςφαλείασ (SecurityAgreement) με τθν Ελλάδα. (…)». 

Πςον αφορά ςτα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, κακϊσ και ςτα κριτιρια 
οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ επάρκειασ, ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, για τθν ςυγκεκριμζνθ 
ςφμβαςθ, να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με 
αυτοφσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αποδεικνφει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, ιδίωσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει, αν οι φορείσ, 
ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ και εάν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ, με βάςθ τα δικαιολογθτικά ποιοτικισ 
επιλογισ του Κεφαλαίου 16 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ. Λόγου χάρθ,ςυμμετζχουςα εταιρεία που 
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλουφορζαςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα,κα υποβάλλει 
το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν του κεφαλαίου 16 που αφοροφν ςτθν ίδια τθν ςυμμετζχουςα(πλθν των 
αντίςτοιχων τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ εφόςον δεν τα κατζχει) και τισ ςχετικζσ με τθν 
ςτιριξθ δθλϊςεισ, επιπλζον δε, κα ςυνυποβάλλει το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν του κεφαλαίου 16για 
τον οικονομικό φορζα ςτον οποίο ςτθρίηεται τεχνικά, πλθν των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν ςτθν 
οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια του τρίτου, ιτοι των αναφερόμενων ςτθν παράγραφο 4 
«Οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια» του κεφαλαίου 16.  
 
Ερϊτθμα(Α/Α 42):  
«Σφμφωνα με το άρκρο 16 Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) - 4. Οικονομικι 
και Χρθματοοικονομικι επάρκεια: «Διευκρινίηεται ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, ενδεχομζνωσ 
και για μία δεδομζνθ ςφμβαςθ, να επικαλεςτεί τισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των υφιςτάμενων ςχζςεων μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει 
να αποδεικνφει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα απαραίτθτα μζςα, 
προςκομίηοντασ υπεφκυνθ διλωςθ, με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, δζςμευςθσ των εν λόγω 
φορζων. Στθν περίπτωςθ αυτι οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι 
από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ» Ραρακαλοφμε διευκρινίςετε/επιβεβαιϊςτε ότι 
ο οικονομικόσ φορζασ που ενδεχομζνωσ κα επικαλεςτεί τθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι 
ικανότθτα άλλου φορζα, απαιτείται να κατακζςει ςτθν Α’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ, αποκλειςτικά και 
μόνο Υπεφκυνθ Διλωςθ δζςμευςθσ του άλλου φορζα, ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, ότι για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα τα απαραίτθτα 
μζςα και οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ τριετίασ 
και κατάλλθλθ τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτά για τον οικονομικό φορά ςτθν 
οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 42): 

Σε ςυνζχεια τθσ δοκείςασ διευκρίνιςθσ ςτο με Α/Α 41 ερϊτθμα τθσ παροφςασ,ςυμμετζχουςα εταιρεία που 
αντίςτοιχα ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτου φορζα ςχετικά με τθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι 
επάρκεια, κα υποβάλλει το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν του κεφαλαίου 16 που αφοροφν ςτθν ίδια τθν 
ςυμμετζχουςα (πλθν των αντίςτοιχων τθσ οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ επάρκειασ εφόςον δεν τα 
κατζχει) και τισ ςχετικζσ με τθν ςτιριξθ δθλϊςεισ, επιπλζον δε, κα ςυνυποβάλλει το ςφνολο των 
δικαιολογθτικϊν του κεφαλαίου 16 για τον οικονομικό φορζα ςτον οποίο ςτθρίηεται οικονομικά, πλθν των 
δικαιολογθτικϊν που αφοροφν ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα του τρίτου, ιτοι των 
αναφερόμενων ςτθν παράγραφο 5 «Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» του κεφαλαίου 16, 
δικαιολογθτικϊν, και πλθν των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 6 «Πιςτοποίθςθ Αςφάλειασ 
Εγκαταςτάςεων», εφόςον θ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ του τρίτου οικονομικοφ φορζα αφορά αποκλειςτικά 
ςτθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια. Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι 
επάρκεια, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτεί ο οικονομικόσ φορζασ και αυτοί οι φορείσ να είναι από 
κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ..  
 

Ερϊτθμα (Α/Α 43):  
«Ρεραιτζρω, παρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε ότι ςε περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ τρίτων φορζων, εκτόσ των ςχετικϊν ςτοιχείων που υποχρεοφται να δθλϊςει ο υποψιφιοσ 
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ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του Ραραρτιματοσ Δ’ τθσ διακιρυξθσ, τα 
μόνα δικαιολογθτικά για τουσ τρίτουσ φορείσ ςτισ τεχνικζσ ικανότθτεσ των οποίων κα ςτθριχκεί, είναι τα 
αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 5 και 6 του άρκρου 16 τθσ διακιρυξθσ και ότι, πζραν αυτϊν, δεν 
απαιτείται για τουσ εν λόγω τρίτουσ φορείσ θ προςκόμιςθ των υπόλοιπων δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ 
επιλογισ του άρκρου 16 τθσ διακιρυξθσ ςε καμία φάςθ του Διαγωνιςμοφ..» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 43): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 41 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 44):   
«Στθν Ραράγραφο 5 «Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» τθσ Ενότθτασ 16 «Δικαιολογθτικά 
Ροιοτικισ Επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ)» αναφζρεται: 
«Διευκρινίηεται ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, ενδεχομζνωσ και για μια δεδομζνθ ςφμβαςθ, να 
επικαλεςτεί τισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των υφιςτάμενων ςχζςεων 
μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφει για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ, ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα απαραίτθτα μζςα, προςκομίηοντασ υπεφκυνθ διλωςθ, με 
κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ, δζςμευςθσ των εν λόγω φορζων. Σθμειϊνεται, ότι θ υποχρζωςθ τθσ 
παραγράφου 6 του παρόντοσ άρκρου, τυγχάνει εφαρμογισ και για το φορζα τθν ικανότθτα του οποίου 
επικαλείται ο οικονομικόσ φορζασ.» 
Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε: 
(α) ότι για τθν απόδειξθ τθσ επίκλθςθσ τθσ ικανότθτασ άλλων φορζων, επαρκεί θ προςκόμιςθ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ, με κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ, δζςμευςθσ των εν λόγω φορζων και θ 
προςκόμιςθ καταλόγου με τισ αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ που ο 3οσ οικονομικόσ φορζασ εκτζλεςε κακϊσ και 
τα ςχετικά πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ ορκισ εκτζλεςθσ όπωσ ακριβϊσ ορίηεται ςτθ Ραράγραφο 5 
«Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» τθσ Ενότθτασ 16 «Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α’ Φάςθ 
Διαγωνιςμοφ)» και 
(β) ότι για τθν απόδειξθ τθσ επίκλθςθσ τθσ ικανότθτασ άλλων φορζων δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ από 
τον 3ο οικονομικό φορζα οποιουδιποτε επιπλζον του (α) ανωτζρω εγγράφου τόςο κατά τθν Α’ Φάςθ 
όςο και ςε οποιοδιποτε επόμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. 
Σε περίπτωςθ που απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ τισ ικανότθτεσ του οποίου επικαλείται ο 
προςφζρων να προςκομίςει οποιαδιποτε επιπρόςκετα ζγγραφα, παρακαλοφμε κακορίςτε τα ζγγραφα 
αυτά.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 44): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 41 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 
 
Ερϊτθμα (Α/Α 45):   
«Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε εάν τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. 16 κατά τθν Α’ Φάςθ, τα οποία 
ηθτοφνται από τον προςφζροντα ιδθ από το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ, πρζπει να υποβλθκοφν 
τόςο για τουσ υπεργολάβουσ όςο και για τουσ δανείηοντεσ ικανότθτα, τόςο ςτο ςτάδιο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ μασ, όςο και ςτο ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ τθσ Α’ Φάςθσ.  
Δεν είναι ςαφζσ από τθ διακιρυξθ, αλλά αναφζρεται για τουσ υπεργολάβουσ ςτο νόμο 3978/2011, 
οποίοσ εφαρμόηεται εν προκειμζνω.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 45): 

Ππωσ αυτό ζχει διευκρινιςτεί και παραπάνω, κατά το ςτάδιο υποβολισ δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ 
επιλογισ τθσ Αϋ Φάςθσ του διαγωνιςμοφ, οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να 
υποβάλουν επιπλζον, το ςφνολο των αναφερόμενων δικαιολογθτικϊν / πιςτοποιθτικϊν του Κεφαλαίου 16 
τθσ διακιρυξθσ τόςο 
α) για τουσ τυχόν υπεργολάβουσ που κα δθλϊςουν, πλθν των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν ςτα κριτιρια 
οικονομικισ – χρθματοπιςτωτικισ επάρκειασ καιτεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ εφόςον δεν 
ςτθρίηεται ςε αυτοφσ, όςο και 
β) για τουσ τυχόν τρίτουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων κα ςτθριχκοφν.π.χ. εταιρεία 
που ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, κα 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 πλθν των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν τθν οικονομικι 

ΑΔΑ: 6ΗΥΕ4653ΠΩ-ΦΕΙ



Σελίδα 18 
 

 

και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια, ενϊ  εταιρεία που ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων ςχετικά με 
τθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια, κα προςκομίςει τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 πλθν 
των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και τθν πιςτοποίθςθ 
Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεων (εφόςον θ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ του τρίτου οικονομικοφ φορζα αφορά 
αποκλειςτικά ςτθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια).  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 46):   
«Σελίδα 17-Άρκρο 16-Ραράγραφοσ 4. Οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια: Ραρακαλϊ, 
επιβεβαιϊςτε όπωσ αναφζρεται, «οι οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από 
κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ». Τι είδουσ άρκρα / δεςμεφςεισ ηθτάτε για τθν ιςχφ 
αυτισ τθσ ςυνκικθσ;» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 46): 

Πςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
μπορεί, κατά περίπτωςθ και για ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με αυτοφσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αποδεικνφει ςτθν ανακζτουςα αρχι ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, ιδίωσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό 
αυτό. Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει, αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, με 
βάςει τα δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ του Κεφαλαίου 16 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ, π.χ εταιρεία 
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων ςχετικά με τθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια, κα 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 πλθν των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτακαι τθν πιςτοποίθςθ Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεων (εφόςον θ ςτιριξθ ςτισ 
ικανότθτεσ του τρίτου οικονομικοφ φορζα αφορά αποκλειςτικά ςτθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι 
επάρκεια).Ρεραιτζρω αναλυτικζσ διευκρινιςεισ ζχουν παραςχεκεί ςτο με Α/Α 41 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 
Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτεί ο 
οικονομικόσ φορζασ και αυτοί οι φορείσ να είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
υπό τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 47):  
«Σφμφωνα με το άρκρο 16. Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α' Φάςθ Διαγωνιςμοφ) απαιτείται για 
τουσ υπεργολάβουσ να κατατεκεί μόνον το «Ριςτοποιθτικό Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεωσ». Ραρακαλοφμε 
επιβεβαιϊςτε ότι δεν απαιτείται κατά τθν φάςθ Α’ του Διαγωνιςμοφ θ κατάκεςθ επιπρόςκετων του 
Ριςτοποιθτικοφ Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεων εγγράφων ςχετικϊν με τουσ υπεργολάβουσ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 47): 

Σφμφωνα με το οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 42 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ ορίηεται ότι: «1. Ο ανάδοχοσ 
επιλζγει ελεφκερα τουσ υπεργολάβουσ που κα χρθςιμοποιιςει (…). Επιπλζον, υποχρεοφται να 
γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, (…). Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα 
αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που είχε προςκομίςει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία τα οποία κα αξιολογθκοφν αρμοδίωσ ϊςτε να γίνει αποδεκτι ι μθ θ ανωτζρω 
αντικατάςταςθ.5. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ βάςει των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτο άρκρο 16. Όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθ κείμενθ νομοκεςία και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. θμειϊνεται ότι θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
απορρίπτει τουσ υπεργολάβουσ που επζλεξε ο προςφζρων ςτο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
κφριασ ςφμβαςθσ ι ο ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ωςτόςο θ απόρριψθ αυτι επιτρζπεται 
να βαςίηεται μόνον ςε λόγουσ αποκλειςμοφ και κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που εφαρμόηονται για τθν 
επιλογι των προςφερόντων για τθν κφρια ςφμβαςθ. (…)».  

Επιπλζον δε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3978/11 και ιδίωσ ςτο άρκρο 77, ορίηεται ότι «(…) 4. Όταν 
υποβάλλεται αίτθςθ ςυμμετοχισ από υποψιφιο που δθλϊνει ότι κα χρθςιμοποιιςει υπεργολάβουσ για 
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τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν περίπτωςθ που ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, προςκομίηονται από τον 
υποψιφιο για κάκε υπεργολάβο τα Δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 1 ζωσ 3, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.(…)». 

Από τα ωσ άνω προκφπτει ρθτά θ υποχρζωςθ των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων υποβολισ του 
ςυνόλου των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ του Κεφαλαίου 16 τθσ διακιρυξθσ, 
πλθν των δικαιολογθτικϊν που αφοροφνςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ επάρκειασ 
κακϊσ και τεχνικισ και επαγγελματικισικανότθτασεφόςον δεν ςτθρίηεται ςε αυτοφσ, για τουσ 
υπεργολάβουσ που ελεφκερα επιλζγουν. Θ εν λόγω υποχρζωςθ ιςχφει τόςο κατά το ςτάδιο ποιοτικισ 
επιλογισ τθσ Αϋ Φάςθσ του διαγωνιςμοφ όςο και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ 
οποιαςδιποτε αλλαγισ ςτουσ ιδθ επιλεγζντεσ από τθν Αϋ Φάςθ, υπεργολάβουσ.  
 
Ερϊτθμα (Α/Α 48):  
«Στο άρκρο 16 παράγραφοσ 6 «Ριςτοποίθςθ Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεων» αναφζρεται: «Για τθν 
απόδειξθ τθσ πιςτοποίθςισ τουσ κατά τον Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ, οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν: 
α) ςτθν περίπτωςθ θμεδαποφ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου αντίγραφα του Ριςτοποιθτικοφ Αςφάλειασ 
Εγκατάςταςθσ εκδοκζν κατά τον ιςχφοντα Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (Ε.Κ.Β.Α.) και τθσ 
κατάςταςθσ του εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα που κα λάβει γνϊςθ του 
διαβακμιςμζνου υλικοφ, κεωρθμζνα από τθν εκδίδουςα Αρχι (ΥΡΕΚΑ/ΓΕΕΚΑ/Ε3) ι τθ Διοριςμζνθ Αρχι 
Αςφάλειασ (ΥΡΕΚΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ).» 
Ραρακαλοφμε προςδιορίςτε τον απαιτοφμενο χρόνο κεϊρθςθσ των εγγράφων. » 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 48): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 67 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 49):  
«Στο άρκρο 16 «Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α' Φάςθ Διαγωνιςμοφ)» § 6. «Ριςτοποίθςθ 
Αςφαλείασ Εγκαταςτάςεων» αναφζρεται ότι «…Για τθν απόδειξθ τθσ πιςτοποίθςισ τουσ κατά τον 
Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: α) ςτθν περίπτωςθ 
θμεδαποφ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου αντίγραφα του Ριςτοποιθτικοφ Αςφάλειασ Εγκατάςταςθσ 
εκδοκζν κατά τον ιςχφοντα Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (Ε.Κ.Β.Α.) και τθσ Κατάςταςθσ 
του εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα που κα λάβει γνϊςθ του διαβακμιςμζνου 
υλικοφ, κεωρθμζνα από τθν εκδίδουςα Αρχι (ΥΡΕΚΑ/ΓΕΕΚΑ/Ε3) ι τθ Διοριςμζνθ Αρχι Αςφάλειασ 
(ΥΡΕΚΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ).» 
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν θ απαίτθςθ για κεϊρθςθ καλφπτεται με τθν προςκόμιςθ επικυρωμζνου 
αντιγράφου του εκδοκζντοσ - ιδθ κεωρθμζνου από τθν εκδίδουςα αρχι- πιςτοποιθτικοφ. Ομοίωσ και 
για τθν κατάςταςθ του εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 49): 

Το ακριβζσ αντίγραφο πρζπει να είναι επικυρωμζνο από τθν εκδίδουςα Αρχι (ΥΡΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Ε3) ι τθ 
Διοριςμζνθ Αρχι Αςφάλειασ (ΥΡΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ). 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 50) : 
Στθ παράγραφο 6(Γ) του άρκρου 10 και ςτθ  παράγραφο 6 του άρκρου 16 προβλζπεται υποχρζωςθ 
υποβολισ Ριςτοποιθτικοφ Αςφαλείασ Εγκατάςταςθσ εκδοκζντοσ κατά τον ιςχφοντα Εκνικό Κανονιςμό 
Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (Ε.Κ.Β.Α) τόςο από τα μζλθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων όςο και από τουσ 
υπεργολάβουσ που ενδζχεται να χρθςιμοποιθκοφν. Ραρακαλοφμε όπωσ:  

(α) Διευκρινιςτεί εάν υπζχουν τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ: 
(i) τα φυςικά πρόςωπα, 
(ii) υπεργολάβοσ, ο οποίοσ  παρζχει τισ υπθρεςίεσ του κατά κφριο λόγο ςτθν ζδρα του 
Αναδόχου και κατά περίπτωςθ ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

(β) Επιβεβαιωκεί ότι εργολθπτικι επιχείρθςθ εγγεγραμμζνθ ςτουσ Ειδικοφσ Ρίνακεσ ΥΡΕΚΑ για 
τθν ανάλθψθ Ζργων «ΝΑΤΟ-ΟΧΥΩΣΘΣ-ΑΡΟΘΤΑ» ςφμφωνα με Κανονιςμό Αςφαλείασ Υποδομισ 
ΝΑΤΟ και Εκνικϊν/ ΑϋΜΕΟ/Σεπ 1959 – Ρ.Δ. 378/87 και Εκνικό Κανονιςμό 
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Αςφαλείασ/ΓΕΕΚΑ/ΔΔΣΡ/14Φεβ.05 δεν ζχει υποχρζωςθ υποβολισ Ριςτοποιθτικοφ Αςφάλειασ 
Εγκατάςταςθσ. 

(γ) Σε επικοινωνία με τθν εκδίδουςα Αρχι (ΥΕΡΕΚΑ/ΓΕΕΚΑ/Α3) μασ γνωρίςκθκε ότι δεν 
πραγματοποιοφν κεϊρθςθ του Ριςτοποιθτικοφ Αςφάλειασ Εγκατάςταςθσ. Κατ’ επζκταςθ παρακαλοφμε 
όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι δεν απαιτείται θ ςυγκεκριμζνθ κεϊρθςθ επί του αντιγράφου του υπόψθ 
πιςτοποιθτικοφ προκειμζνου να γίνει αποδεκτό από το φορζα ςασ. 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 50): 

(α) Μόνον το προςωπικό που περιλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ 
του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα δφναται να λάβει γνϊςθ του διαβακμιςμζνου υλικοφ. Ομοίωσ, όλοι οι 
υπεργολάβοι, τουσ οποίουσ κα δθλϊςει ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ότι κα εκτελζςουν τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ, οφείλουν να διακζτουν Ριςτοποιθτικοφ Αςφάλειασ Εγκατάςταςθσ. 

(β) Θ εγγραφι ςτουσ Ειδικοφσ Ρίνακεσ ΥΡΕΘΑ για τθν ανάλθψθ Ζργων «ΝΑΤΟ-ΟΧΥΩΣΘΣ-
ΑΡΟΘΤΑ» ςφμφωνα με Κανονιςμό Αςφαλείασ Υποδομισ ΝΑΤΟ και Εκνικϊν/ ΑϋΜΕΟ/Σεπ 1959 – Ρ.Δ. 
378/87 και Εκνικό Κανονιςμό Αςφαλείασ/ ΓΕΕΘΑ/ ΔΔΣΡ/ 14Φεβ.05 δεν υποκακιςτά τθν υποχρζωςθ των 
ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων να διακζτουν Ριςτοποιθτικό Αςφάλειασ Εγκατάςταςθσ. 

(γ) Το Ριςτοποιθτικό Αςφάλειασ Εγκατάςταςθσ προςκομίηεται ωσ ακριβζσ αντίγραφο επικυρωμζνο 
είτε από τθν εκδίδουςα Αρχι (ΥΡΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Ε3) είτε από τθ Διοριςμζνθ Αρχι Αςφάλειασ 
(ΥΡΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ). 
 
Ερϊτθμα(Α/Α 51):  
«Απαιτείται θ κατάκεςθ ζντυπου αιτιςεωσ επίςκεψθσ/αυτοψίασ (sitesurvey) ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 
12 του ΕΚΒΑ (ΦΕΚ Β’ 336/16-3-2005) κατά τθ Φάςθ Α’. To εν λόγω ζντυπο ςυμπλθρϊνεται για κάκε 
επίςκεψθ ςε κάκε ςθμείο, επομζνωσ απαιτείται ζνα ςυμπλθρωμζνο ζντυπο ανά ςθμείο επίςκεψθσ, με 
τα ςτοιχεία του τόπου επίςκεψθσ, τα ςτοιχεία των επιςκεπτϊν και τισ θμερομθνίεσ επίςκεψθσ. Ραρόλα 
αυτά δεν ζχουν κοινοποιθκεί κατά τθ Φάςθ Α’ τα ςθμεία εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια 
ςυςτιματοσ, ιτοι τα ςθμεία επίςκεψθσ, αλλά οφτε και ςχετικζσ πικανζσ ι αποδεκτζσ θμερομθνίεσ 
επίςκεψθσ. Με βάςθ τα παραπάνω παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι είναι αποδεκτι θ υποβολι ενόσ (1) 
εντφπου αιτιςεωσ επίςκεψθσ/αυτοψίασ (sitesurvey) για το ςφνολο των ςθμείων εγκατάςταςθσ του υπό 
προμικεια ςυςτιματοσ ωσ κάτωκι: 
1) ςτο Ρεδίο: «ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΣΚΕΨΘΣ» (Ραρ. 1 του Υποδείγματοσ 12) να αναγράφεται: «Το ςφνολο των 
ςθμείων εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια ςυςτιματοσ», 
2) χωρίσ ςυμπλθρωμζνα τα Ρεδία που αφοροφν τισ Θμερομθνίεσ Επίςκεψθσ (Ραρ. 4 του Υποδείγματοσ 
12), και 
3) όςον αφορά τα Στοιχεία Επιςκεπτϊν (Ραρ. 9 του Υποδείγματοσ 12) να ςυμπλθρωκοφν τα ςχετικά 
Ρεδία με τα ςτοιχεία του ςυνόλου του προςωπικοφ του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα που κα 
εμπλακεί ςτθ διαδικαςία των επιςκζψεων/αυτοψιϊν (sitesurveys)» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 51): 

Στθν παράγραφο 7 του κεφαλαίου 16 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ ρθτά αναφζρεται ότι «Οι 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ, 
ςυνυποβάλουν ζντυπο αιτιςεωσ επίςκεψθσ/αυτοψίασ (sitesurvey), (…)». Το ωσ άνω ζντυπο αιτιςεωσ 
επίςκεψθσ/αυτοψίασ υποβάλλεται για το ςφνολο των ςθμείων εγκατάςταςθσ, δεδομζνου ότι κατά τθν 
παροφςα φάςθ του διαγωνιςμοφ τα ακριβι ςθμεία δεν ζχουν καταςτεί γνωςτά ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.Ρροσ 
διευκόλυνςι ςασ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα απόφαςθ, μερικϊσ ςυμπλθρωμζνο υπόδειγμα. 

Επιπρόςκετα επιςθμαίνεται ότι οιπροεπιλεγζντεσ οικονομικοί φορείσ, που κα προςκλθκοφν να 
υποβάλλουν τεχνικι και οικονομικι προςφορά, κα κατακζςουν ακριβζσ πρόγραμμα επιςκζψεων εντόσ 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςε αυτοφσ.Εκτιμάταιότι οι αυτοψίεσ δφναται 
να προγραμματιςτοφν μετά από είκοςι (20) θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ Βϋ Φάςθσ 
του διαγωνιςμοφ και για μζγιςτο χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν. Ωςτόςο, περαιτζρω 
λεπτομζρειεσ κα παραςχεκοφν ςτουσ επιλεγζντεσ οικονομικοφσ φορείσ με τθ ςχετικι Ρρόςκλθςθ.   

 
Ερϊτθμα(Α/Α 52):  
«Απαιτείται θ κατάκεςθ ζντυπου αιτιςεωσ επίςκεψθσ/αυτοψίασ (sitesurvey) ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 
12 του ΕΚΒΑ (ΦΕΚ Β’ 336/16-3-2005) κατά τθ Φάςθ Α’. Ραρακαλοφμε να διευκρινιςτεί το αν απαιτείται 
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να ςυμπλθρωκεί το εν λόγω ζντυπο για κάκε επιςκζπτθ ξεχωριςτά ι αν δφναται να ςυμπλθρωκεί ζνα 
(1) και μόνο ζντυπο για το ςφνολο των επιςκεπτϊν.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 52): 

Συμπλθρϊνεται ζνα (01) ζντυπο αίτθςθσ επίςκεψθσ ανά οικονομικό φορζα για το ςφνολο των ςτελεχϊν 
αυτοφ που πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςτθν επίςκεψθ. Ομοίωσ, ςτθν περίπτωςθ ενϊςεωσ οικονομικϊν 
φορζων ςυμπλθρϊνεται ξεχωριςτό ζντυπο για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να 
ςυμπεριλθφκοφν ςτο ίδιο ζντυπο ςτελζχθ διαφορετικϊν οικονομικϊν φορζων. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 53):  
«Απαιτείται θ κατάκεςθ ζντυπου αιτιςεωσ επίςκεψθσ/αυτοψίασ (sitesurvey) ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 
12 του ΕΚΒΑ (ΦΕΚ Β’ 336/16-3-2005) κατά τθ Φάςθ Α’. Ραρακαλοφμε να προςδιοριςτεί προσ ποιον κα 
πρζπει να απευκφνεται θ εν λόγω αίτθςθ, ιτοι το τι κα πρζπει να αναγραφεί ςτο Ρεδίο: «ΡΟΣ» τθσ 
Ραρ. 1 του Υποδείγματοσ 12.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 53): 

Το ζντυπο απευκφνεται ςτο ΥΝΑΝΡ/Αρχθγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.Ρροσ διευκόλυνςι ςασ επιςυνάπτεται ςτθν 
παροφςα απόφαςθ, μερικϊσ ςυμπλθρωμζνο υπόδειγμα. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 54):  
«Απαιτείται θ κατάκεςθ ζντυπου αιτιςεωσ επίςκεψθσ/αυτοψίασ (sitesurvey) ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 
12 του ΕΚΒΑ (ΦΕΚ Β’ 336/16-3-2005) κατά τθ Φάςθ Α’. Κεωροφμε ότι ςτθ Ραρ. 5 του Υποδείγματοσ 12 
(ΤΥΡΟΣ ΕΡΛΣΚΕΨΘΣ) κα πρζπει να επιλεγοφν: 1) Στθν πρϊτθ ςτιλθ θ επιλογι: KYBERNHTIKH 2) Στθ 
δεφτερθ ςτιλθ θ επιλογι: ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΛΤΟΥΝΤΑ Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 54): 

Θ επίςκεψθ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο μιασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ προμικειασ. Συνεπϊσ 
πρόκειται για εμπορικι επίςκεψθ.Ρροσ διευκόλυνςι ςασ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα απόφαςθ, μερικϊσ 
ςυμπλθρωμζνο υπόδειγμα. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 55):  
«Απαιτείται θ κατάκεςθ ζντυπου αιτιςεωσ επίςκεψθσ/αυτοψίασ (sitesurvey) ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 
12 του ΕΚΒΑ (ΦΕΚ Β’ 336/16-3-2005) κατά τθ Φάςθ Α’. Ραρακαλοφμε να προςδιοριςτεί το τι κα πρζπει 
να αναγραφεί ςτο Ρεδίο: «ΚΕΜΑΤΑ ΡΟΣ ΣΥΗΘΤΘΣΘ» τθσ Ραρ. 6 του Υποδείγματοσ 12. Είναι αποδεκτι 
θ παρακάτω απάντθςθ; «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΟΥ ΕΚΝΛΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘΣ ΚΑΛΑΣΣΛΑΣ 
ΕΡΛΤΘΘΣΘΣ (ΕΣΟΚΕ)» » 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 55): 

Ρροσ διευκόλυνςι ςασ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα απόφαςθ, μερικϊσ ςυμπλθρωμζνο υπόδειγμα. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 56):  
«Απαιτείται θ κατάκεςθ ζντυπου αιτιςεωσ επίςκεψθσ/αυτοψίασ (sitesurvey) ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 
12 του ΕΚΒΑ (ΦΕΚ Β’ 336/16-3-2005) κατά τθ Φάςθ Α’. Ραρακαλοφμε να προςδιοριςτεί το τι κα πρζπει 
να αναγραφεί ςτο Ρεδίο: «ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΟ ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΛΑΒΑΚΜΛΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ» τθσ Ραρ. 7 του 
Υποδείγματοσ 12.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 56): 

ΑΡΟΘΤΟ (βλ. ςυνθμμζνο υπόδειγμα). 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 57):  
«Απαιτείται θ κατάκεςθ ζντυπου αιτιςεωσ επίςκεψθσ/αυτοψίασ (sitesurvey) ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 
12 του ΕΚΒΑ (ΦΕΚ Β’ 336/16-3-2005) κατά τθ Φάςθ Α’. Ραρακαλοφμε να προςδιοριςτεί το τι κα πρζπει 
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να αναγραφεί ςτο Ρεδίο: «H ΕΡΛΣΚΕΨΘ ΣΧΕΤΛΗΕΤΑΛ ΜΕ:» και ςτο Ρεδίο: «ΕΞΘΓΘΣΘ» τθσ Ραρ. 8 του 
Υποδείγματοσ 12.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 57): 

Ρροσ διευκόλυνςι ςασ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα απόφαςθ, μερικϊσ ςυμπλθρωμζνο υπόδειγμα. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 58):  
«Αναφορικά με το ΡΑΑΤΘΜΑ Β, παράγραφοι 11 και 16.7, Ρροςάρτθμα Δ, Αίτθμα επιτόπου 
επίςκεψθσ: αυτό το αίτθμα ςτθν 1θ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ κα προκαλζςει οριςμζνα διαδικαςτικά 
προβλιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Ζχει ιδθ προβλεφκεί ότι οι επιλεγμζνεσ για τθ 2θ φάςθ εταιρείεσ κα 
κλθκοφν για επιτόπια ζρευνα που κα οργανωκεί και κα ςυντονιςτεί από το Υπουργείο και κα 
υποβάλουν εκ νζου αυτό το αίτθμα. Ραρακαλοφμε να εξετάςτε το ενδεχόμενο να διαγράψετε το αίτθμα 
επιτόπου επίςκεψθσ από τθν 1θ φάςθ του διαγωνιςμοφ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 58): 

Διευκρινίηεται πωσ προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν οι αυτοψίεσ κατά τθ Βϋ φάςθ του διαγωνιςμοφ 
απαιτείται θ τιρθςθ μίασ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ που προβλζπει, μεταξφ άλλων, τθν 
υποβολι αίτθςθσ επίςκεψθσ ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 15 του Εκνικοφ Κανονιςμοφ Βιομθχανικισ 
Αςφάλειασ (ΦΕΚ Βϋ 4071/22.09.2020). Ρροσ επίςπευςθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ,το ςυγκεκριμζνο ζντυπο 
υποβάλλεται ταυτόχρονα με τα λοιπά δικαιολογθτικά κατά τθν Αϋ φάςθ του διαγωνιςμοφ ϊςτε να 
διενεργείται νωρίτερα ο ζλεγχοσ ςε επίπεδο Εκνικϊν Αρχϊν Αςφάλειασ και οι υποψιφιοι ανάδοχοι να 
εκμεταλλευτοφν καλφτερα το χρονικό διάςτθμα για τθν υποβολι προςφορϊν. Επιςθμαίνεται ότι δεν 
πρόκειται να πραγματοποιθκεί κάποια επίςκεψθ κατά τθν Αϋ φάςθ του Διαγωνιςμοφ ενϊ δεν πρόκειται 
να ηθτθκεί θ εκ νζου υποβολι του εντφπου κατά τθ Βϋ φάςθ. Ωςτόςο, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ που κα προςκλθκοφν να υποβάλλουν τεχνικι και οικονομικι 
προςφορά κα πρζπει να κατακζςουν ακριβζσ πρόγραμμα επιςκζψεων εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςε αυτοφσ. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι ο Φορζασ μασ κα ςυντονίςει μόνο 
τθν αδειοδότθςθ των επιςκζψεων ενϊ το πρόγραμμα, εφόςον εγκρικεί, κα τθρείται με αποκλειςτικι 
ευκφνθ του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 59):  
«Στο άρκρο 16. «Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α' Φάςθ Διαγωνιςμοφ)» παράγραφοσ 7. «Αίτθμα 
Επίςκεψθσ/Αυτοψίασ» απαιτείται: «Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ 
τουσ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ, ςυνυποβάλουν ζντυπο αιτιςεωσ επίςκεψθσ/αυτοψίασ 
(sitesurvey)….». Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ πρζπει να υποβλθκοφν δυο (2) 
αιτιςεισ μία για κάκε μζλοσ ξεχωριςτά» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 59): 

Επί του παραπάνω ερωτιματοσ διευκρινίηεται ότι ςυμπλθρϊνεται ζνα (01) ζντυπο αίτθςθσ επίςκεψθσ 
ανά οικονομικό φορζα για το ςφνολο των ςτελεχϊν αυτοφ που πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςτθν 
επίςκεψθ. Ομοίωσ, ςτθν περίπτωςθ ενϊςεωσ οικονομικϊν φορζων ςυμπλθρϊνεται ξεχωριςτό ζντυπο για 
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτο ίδιο ζντυπο ςτελζχθ 
διαφορετικϊν οικονομικϊν φορζων. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 60):  
«Στο άρκρο 16 «Δικαιολογθτικά Ροιοτικισ Επιλογισ (Α' Φάςθ Διαγωνιςμοφ)», § 7. «Αίτθμα 
Επίςκεψθσ/Αυτοψίασ» αναφζρεται ότι  «Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ με τθν αίτθςθ 
ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ, ςυνυποβάλλουν ζντυπο αιτιςεωσ 
επίςκεψθσ/αυτοψίασ (sitesurvey), ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 12 του ΕΚΒΑ (ΦΕΚ Β’ 336/ 16-3-2005) που 
παρατίκεται ςτο Ρροςάρτθμα Β’ τθσ παροφςασ για το ςφνολο των ςθμείων εγκατάςταςθσ του υπό 
προμικεια ςυςτιματοσ. Να λθφκεί υπόψθ πωσ οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι κα προςκλθκοφν ςτθ Βϋ 
Φάςθ του διαγωνιςμοφ κα πρζπει να υποβάλουν ακριβζσ πρόγραμμα επιςκζψεων εντόσ δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςε αυτοφσ.».  
Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν θ εν λόγω αίτθςθ επίςκεψθσ αφορά και τον υπεργολάβο.». 
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Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 60): 

Εφόςον απαιτείται θ ςυμμετοχι ςτελεχϊν κάποιου υπεργολάβου ςτισ αυτοψίεσ, κα ςυμπλθρωκεί και κα 
υποβλθκεί μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του υποψθφίου αναδόχου, ξεχωριςτό ζντυπο αίτθςθσ 
επίςκεψθσ για κάκε υπεργολάβο και για το ςφνολο των ςτελεχϊν αυτοφ. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει 
να ςυμπεριλθφκοφν ςτο ίδιο ζντυπο ςτελζχθ διαφορετικϊν οικονομικϊν φορζων 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 61):  
Σελίδα 19-άρκρο 16-παράγραφοσ 7: «Αίτθμα Επίςκεψθσ/Αυτοψίασ»  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, διευκρινίςτε αν οι δθλοφμενοι επιςκζπτεσ ςτο Υπόδειγμα 12 μποροφν να είναι 
μόνο όςοι είναι δθλωμζνοι/διαβακμιςμζνοι ςτο Ριςτοποιθτικό Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεων, εκδοκζν 
κατά τον ιςχφοντα Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (Ε.Κ.Β.Α.) τθσ κάκε εταιρείασ. Επιπλζον, 
παρακαλϊ διευκρινίςτε τθ δυνατότθτα μεταβολισ των επιςκεπτϊν ςτθ Β’ Φάςθ, ςε περίπτωςθ 
αδυναμίασ κάποιου κακϊσ και τον διακζςιμο χρόνο επίςκεψθσ ανά περιοχι ζργου και το ςυνολικό 
χρονικό διάςτθμα εντόσ του οποίου κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί οι επιςκζψεισ. Ρεραιτζρω, 
δεδομζνου ότι τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ.) του πιςτοποιθμζνου κατά Ε.Κ.Β.Α. 
οικονομικοφ φορζα, ζχουν ιδθ ελεγχκεί κατά τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ, παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε 
ότι ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται μόνο διαβακμιςμζνο προςωπικό, τα μζλθ του Δ.Σ. είναι 
αποδεκτά..». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 61): 

Οι δθλοφμενοι επιςκζπτεσ κάκε οικονομικοφ φορζα πρζπει να ζχουν εξουςιοδότθςθ χειριςμοφ 
διαβακμιςμζνου υλικοφ επιπζδου ΑΡΟΘΤΟΥ. Εφόςον πλθρείται θ προαναφερκείςα προχπόκεςθ, δεν 
υφίςταται αντζνδειξθ εάν αποτελοφν μζλθ του Δ.Σ. του οικονομικοφ φορζα. Σε κάκε περίπτωςθ, θ 
πιςτοποίθςθ αςφάλειασ κάκε δθλοφμενου επιςκζπτθ κα ελεγχκεί από τθν αρμόδια Εκνικι Αρχι 
Αςφάλειασ και τυχόν αποκλειςμόσ κάποιου εκ των επιςκεπτϊν κα γνωςτοποιθκεί ςτον υποψιφιο 
οικονομικό φορζα με τθν πρόςκλθςθ υποβολισ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ. Επιςθμαίνεται ότι ο 
αποκλειςμόσ κάποιου επιςκζπτθ δεν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ από το διαγωνιςμό. Σε περίπτωςθ 
αδυναμίασ προςζλευςθσ κάποιου εκ των εγκεκριμζνων επιςκεπτϊν δεν επιτρζπεται θ αντικατάςταςι του 
κατά τθ Βϋ φάςθ κακϊσ δεν επαρκεί ο χρόνοσ για εκ νζου ζλεγχο πρόςκετων επιςκεπτϊν. Αντικζτωσ, δεν 
είναι υποχρεωτικι θ παρουςία του ςυνόλου των δθλουμζνων επιςκεπτϊν ςε όλεσ τισ επιςκζψεισ υπό τθν 
προχπόκεςθ τθσ ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ πριν τθ διεξαγωγι τθσ εκάςτοτε 
επιςκζψεωσ. 

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, οι προεπιλεγζντεσ οικονομικοί φορείσ, που κα προςκλθκοφν κατά τθν 
Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ, κα υποβάλλουν ακριβζσ πρόγραμμα επιςκζψεων εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςε αυτοφσ. Εκτιμάται ότι οι αυτοψίεσ δφναται να προγραμματιςτοφν 
μετά από είκοςι (20) θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ πρόςκλθςθσ και για μζγιςτο χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) 
θμερϊν. Κατά τθν κατάρτιςθ του προγράμματοσ, είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια των εταιρειϊν εάν κα 
επιςκεφκοφν το ςφνολο των ςθμείων ι κα επιλζξουν μζροσ αυτϊν.Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ κα 
παραςχεκοφν ςτουσ επιλεγζντεσ οικονομικοφσ φορείσ με τθ ςχετικι Ρρόςκλθςθ. 

 

Ερϊτθμα (Α/Α 62):  
«Ραράγραφοσ 16.7, ςελ. 19 τθσ Διακιρυξθσ, περί Αιτιματοσ Επίςκεψθσ/Αυτοψίασ.  
Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε εάν κα πραγματοποιθκεί επίςκεψθ/αυτοψία ςτο ςφνολο των 
ςθμείων εγκατάςταςθσ ι/και ςε οριςμζνα ςθμεία επιλεκτικά, λόγω χρονικϊν περιοριςμϊν.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 62): 

Δεδομζνου ότι τα ςθμεία εγκατάςταςθσ κα γνωςτοποιθκοφν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ 
φορείσ κατά τθ Βϋ φάςθ του διαγωνιςμοφ, το ζντυπο αίτθςθσ επίςκεψθσ/αυτοψίασ, που υποβάλλεται 
κατά τθν Αϋ φάςθ, αφορά το ςφνολο των ςθμείων εγκατάςταςθσ. Οι προεπιλεγζντεσ οικονομικοί φορείσ, 
που κα προςκλθκοφν να υποβάλλουν τεχνικι και οικονομικι προςφορά, κα κατακζςουν ακριβζσ 
πρόγραμμα επιςκζψεων εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςε αυτοφσ. 
Εκτιμάταιότι οι αυτοψίεσ δφναται να προγραμματιςτοφν μετά από είκοςι (20) θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ 
πρόςκλθςθσ και για μζγιςτο χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν. Κατά τθν κατάρτιςθ του 
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προγράμματοσ, είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια των εταιρειϊν εάν κα επιςκεφκοφν το ςφνολο των ςθμείων 
ι κα επιλζξουν μζροσ αυτϊν. Διευκρινίηεται ωςτόςο ότι με τθν Ρρόςκλθςθ κατά τθν Βϋ Φάςθ του 
διαγωνιςμοφ κα παραςχεκοφν περαιτζρω λεπτομζρειεσ-πλθροφορίεσ.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 63):  
«Σελίδα 19, Άρκρο 16, Ραράγραφοσ 7-Σελίδα 63-64, Ρροςάρτθμα Β’, ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ «12»: Για ξζνουσ 
φορείσ που εδρεφουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, αυτά τα αιτιματα επίςκεψθσ (αυτοψίασ) πρζπει να 
εκδίδονται μζςω τθσ αρμόδιασ Εκνικισ Αρχισ Αςφάλειασ τθσ πατρίδασ του ξζνου φορζα, 
χρθςιμοποιϊντασ το εκνικό πρότυπο αιτιματοσ επίςκεψθσ (αυτοψίασ) και παρζχοντασ το ςτισ Ελλθνικζσ 
αρχζσ, μζςω καναλιοφ τθσ Ρρεςβείασ, λόγω ευαίςκθτων πλθροφοριϊν, ςφμφωνα με τισ ςυμφωνίεσ 
Αςφάλειασ και διαδικαςίεσ εν ιςχφ μεταξφ των μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Είναι υποχρεωτικό να 
ςυμπλθρωκεί το ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ «12» ι μποροφμε να παρζχουμε ζνα επίςθμα μεταφραςμζνο αντίγραφο 
του εκνικοφ εντφπου αιτιματοσ επίςκεψθσ (αυτοψίασ), εγκεκριμζνο από τθν Αρχι Εκνικισ Αςφάλειασ;» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 63): 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ ακολουκοφν τισ διαδικαςίεσ που προβλζπει θ εκνικι τουσ νομοκεςία 
μζςω των διακρατικϊν καναλιϊν αλλά, ςε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να κατακζςουν με τα 
δικαιολογθτικά τουσ αντίγραφο του αντίςτοιχου εντφπου αίτθςθσ επίςκεψθσ, όπωσ υπεβλικθ ςτθν Εκνικι 
Αρχι Αςφάλειασ τθσ Χϊρασ τουσ, ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 64):  
«Σελίδα 19, Άρκρο 16, Ραράγραφοσ 7-Σελίδα 63-64, Ρροςάρτθμα Β’, ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ «12»: Πςον αφορά 
ςτο ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ «12», πεδίο ςυμπλιρωςθσ 7, είναι υποχρεωτικό όλοι οι επιςκζπτεσ που δθλϊνονται 
ςτθ φόρμα αιτιματοσ επίςκεψθσ (αυτοψίασ) να διακζτουν ταξινόμθςθ επιπζδου διαβάκμιςθσ 
πλθροφοριϊν ΑΡΟΘΤΟ; Μπορεί να γίνει αποδεκτό χαμθλότερο επίπεδο (επίπεδο ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟ ι 
κανζνα) για οριςμζνουσ από τουσ επιςκζπτεσ ανάλογα με τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςτο πεδίο;» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 64): 

Οι δθλοφμενοι επιςκζπτεσ κάκε οικονομικοφ φορζα πρζπει να ζχουν εξουςιοδότθςθ χειριςμοφ 
διαβακμιςμζνου υλικοφ επιπζδου ΑΡΟΘΤΟΥ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ πιςτοποίθςθ αςφάλειασ κάκε 
δθλοφμενου επιςκζπτθ κα ελεγχκεί από τθν αρμόδια Εκνικι Αρχι Αςφάλειασ και τυχόν αποκλειςμόσ 
κάποιου εκ των επιςκεπτϊν κα γνωςτοποιθκεί ςτον υποψιφιο οικονομικό φορζα με τθν πρόςκλθςθ 
υποβολισ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ. Επιςθμαίνεται ότι ο αποκλειςμόσ κάποιου επιςκζπτθ δεν 
ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ από το διαγωνιςμό. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 65):   
«Ραρακαλοφμε, δεδομζνου ότι δεν είναι γνωςτά ςτθν παροφςα Φάςθ τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ Β’ Φάςθσ 
του ζργου, που κα μασ ζδιναν πλιρθ εικόνα των απαιτιςεων υλοποίθςθσ και ειδικότερα αυτϊν που 
ςχετίηονται με τθνεπιλογι των κατάλλθλων ανκρϊπινων πόρων για τθν εκτζλεςθ των επιςκζψεων / 
αυτοψιϊν, όπωσ διευκρινιςτεί αν είναι δυνατό να κατατεκεί θ αίτθςθ επίςκεψθσ / αυτοψίασ με τισ 
παρακάτω διαφοροποιιςεισ: 

- Να μθν υπάρξει ςυμπλιρωςθ του πεδίου«9. Στοιχεία Επιςκεπτϊν» ςτθν παροφςα φάςθ 
δεδομζνου ότι θ επιλογι των κατάλλθλων εκπροςϊπων του Αναδόχου κεωροφμε ότι κα 
ολοκλθρωκεί κατά τθ Φάςθ Β’ του Διαγωνιςμοφ 

- Το πεδίο θμερομθνίεσ επιςκζψεων να παραμείνει κενό εφόςον οι επιςκζψεισ κα 
πραγματοποιθκοφν ςτθ διάρκεια τθσ Φάςθσ Β 

- Ομοίωσ και το πεδίο 3. Στοιχεία προσ επίςκεψθ επιχείρθςθσ’ να ςυμπλθρωκεί με γενικζσ 
αναφορζσ εφόςον δεν υπάρχει ςτθν παροφςα φάςθ θ γνϊςθ των ςθμείων του ζργου 

Εναλλακτικά να δοκεί θ δυνατότθτα να ςυμπλθρωκοφν από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ οι αιτιςεισ 
ςτο πεδίο 9 (ςτοιχεία επιςκεπτϊν), με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι κα υπάρχει θ δυνατότθτα αλλαγισ των 
ςτελεχϊν κατά τθ Φάςθ Β’ όπου κα δοκοφν οι τεχνικζσ πλθροφορίεσ του ζργου.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 65): 
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Ρροσ επίςπευςθ τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ των επιςκζψεων,το ζντυπο αίτθςθσ επίςκεψθσ *Υπόδειγμα 15 
του Εκνικοφ Κανονιςμοφ Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (ΦΕΚ Βϋ 4071/22.09.2020)+ υποβάλλεται ταυτόχρονα με 
τα λοιπά δικαιολογθτικά κατά τθν Αϋ φάςθ του διαγωνιςμοφ ϊςτε να διενεργείται νωρίτερα ο ζλεγχοσ ςε 
επίπεδο Εκνικϊν Αρχϊν Αςφάλειασ και οι υποψιφιοι ανάδοχοι να εκμεταλλευτοφν καλφτερα το χρονικό 
διάςτθμα για τθν υποβολι προςφορϊν. Για το λόγο αυτό, πρζπει απαρζγκλιτα να ςυμπλθρωκοφν τα 
ςτοιχεία επιςκεπτϊν ςτο πεδίο 9 ϊςτε να ελεγχκοφν ζγκαιρα. Αντικατάςταςθ των εγκεκριμζνων 
επιςκεπτϊν κατά τθ Βϋ φάςθ δεν κα επιτρζπεται κακϊσ δεν κα επαρκεί ο χρόνοσ για εκ νζου ζλεγχο 
πρόςκετων επιςκεπτϊν. Αντικζτωσ, δεν είναι υποχρεωτικι θ παρουςία του ςυνόλου των δθλουμζνων 
επιςκεπτϊν ςε όλεσ τισ επιςκζψεισ υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ πριν τθ διεξαγωγι τθσ εκάςτοτε επιςκζψεωσ. 

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, οι προεπιλεγζντεσ οικονομικοί φορείσ, που κα προςκλθκοφν να 
υποβάλλουν τεχνικι και οικονομικι προςφορά, κα κατακζςουν ακριβζσ πρόγραμμα επιςκζψεων εντόσ 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςε αυτοφσ. Εκτιμάται ότι οι αυτοψίεσ 
δφναται να προγραμματιςτοφν μετά από είκοςι (20) θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ πρόςκλθςθσ και για μζγιςτο 
χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν. Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ κα παραςχεκοφν ςτουσ επιλεγζντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ με τθ ςχετικι Ρρόςκλθςθ. Προσ διευκόλυνςι ςασ επιςυνάπτεται μερικϊσ 
ςυμπλθρωμζνο υπόδειγμα. 

Δεδομζνου ότι οι επιςκζψεισ κα πραγματοποιθκοφν ςε ςτρατιωτικοφσ χϊρουσ, το πεδίο 3 (Στοιχεία προσ 
επίςκεψθ επιχείρθςθσ) παραμζνει κενό. 

 

Για το κεφάλαιο 18«Χρόνοσ και Τρόποσ Υποβολισ Δικαιολογθτικϊν Ροιοτικισ Επιλογισ (Α Φάςθ 
Διαγωνιςμοφ)»: 

 

Ερϊτθμα (Α/Α 66):   
«Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ είναι δυνατόν να υποβλθκεί και να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 
εταιρεία μασ ι πρζπει να υποβλθκεί αποκλειςτικά από τον οικονομικό φορζα που κα λάβει μζροσ ςτον 
διαγωνιςμό και να υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόςωπο του αυτοφ?». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 66): 

θτά αναφζρεται ςτο κεφάλαιο 16 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ ότι «το ςτάδιο ποιοτικισ επιλογισ οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποβάλλουν Αίτθςθ υμμετοχισ, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ακόλουκα ςτοιχεία(…)». 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 67):  
«Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε ποιοσ είναι ο αποδεκτόσ χρόνοσ ζκδοςθσ των δικαιολογθτικϊν που 
προςκομίηονται από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ (εκτόσ των Υπευκφνων Δθλϊςεων), τόςο κατά τθν Α’ και 
Β’ Φάςθ, όςο και κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 67): 

Διευκρινίηεται ότι για οριςμζνα εκ των απαιτοφμενων προσ υποβολι δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ 
προςδιορίηεταιρθτά ο ακριβισ χρόνοσ ζκδοςισ τουσςτουσ όρουσ τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ. Ωςτόςο 
για όςα εκ των δικαιολογθτικϊν δεν ζχει αντιςτοίχωσ προςδιοριςτεί ρθτά ο χρόνοσ ζκδοςισ τουσ, 
εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ του νόμου 4412/2016 (Α’ 147) και ιδίωσ τα διαλαμβανόμενα ςτο 
άρκρο 80 του ωσ άνω νόμου, όπωσ επίςθσ και τα οριηόμενα ςτα με αρικ. πρωτ. 5035/28-09-2019 και 
2210/19-04-2019 διευκρινιςτικά ζγγραφα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. τα οποία ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
ςυςτιματοσ τθσ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ λαμβάνοντασ Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ και 66ΓΡΟΞΤΒ-
Η9Κ, αντίςτοιχα. 

Ειδικότερα τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν 
ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (03) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ.Τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τα αποδεικτικά 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ 
ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, γίνονται αποδεκτά 
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εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, οι ζνορκεσ 
βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (03) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ.Επιςθμαίνεται ότι 
ειδικά για τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ εφόςον αυτζσ ζχουν ςυνταχκεί και υπογραφεί μετά 
τθν δθμοςίευςθ τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο που κα προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ, διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ τθν 
επικαιροποίθςθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ποιοτικισ επιλογισ κρίνει απαραίτθτο. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 68):  
«Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ μποροφν να φζρουν θμερομθνία υπογραφισ 
εντόσ τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 
προςφορϊν ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ.1 του Ν.4250/2014.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 68): 

Διευκρινίηεται ότι, το άρκρο 3 παρ. 1 του ν. 4250/2014 αντικακιςτά τθν περίπτωςθ 1β του άρκρου 6 του 
π.δ. 118/2007 (Α' 150) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (ΚΡΔ)», ο οποίοσ ςφμφωνα με τον ν. 
4412/2016 (Α’ 147) ζχει καταργθκεί/τροποποιθκεί, επιπλζον δε θ εν λόγω διάταξθ δεν τυγχάνει 
εφαρμογισ ςτθ παροφςα διαδικαςία. Αναφορικά με τουσ χρόνουσ ζκδοςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ποιοτικισ επιλογισ ζχουν παραςχεκεί οι απαραίτθτεσ διευκρινιςεισ με το παραπάνω με Α/Α 67 ερϊτθμα. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 69):  
«Στο άρκρο 18. «Χρόνοσ και Τρόποσ Υποβολισ Δικαιολογθτικϊν Ροιοτικισ Επιλογισ (Α Φάςθ 
Διαγωνιςμοφ)» ςτθν παράγραφο 3 αναφζρεται: «…Οι προςφορζσ δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ 
υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δυο 
(02) αντίγραφα, ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ…». Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι δεν 
απαιτείται διάκριςθ των φακζλων ςε «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» / «ΑΝΤΛΓΑΦΟ» και δεν απαιτείται μονογραφι 
του προςφζροντα ςε κάκε ςελίδα..» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 69): 

Μζςα ςτοςφραγιςμζνο φάκελο ζκαςτοσ ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ τοποκετεί τα Δικαιολογθτικά 
Ροιοτικισ Επιλογισ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο κεφάλαιο 16 τθσ διακιρυξθσ. Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ 
φζρει τισ εξωτερικζσ ενδείξεισ που περιγράφονται ςτο άρκρο 18 και υπογράφεται από τον προςφζροντα ι 
τον τυχόν οριςκζντα νόμιμο εκπρόςωπο του, ςε περίπτωςθ δε ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, ο φάκελοσ 
υπογράφεται από κάκε μζλοσ τουσ ι, διαφορετικά, από τον τυχόν οριςκζντα νόμιμο εκπρόςωπό τουσ. Στο 
πλαίςιο αυτό δεν απαιτείται θ μονογραφι ςε κάκε ςελίδα.Εντόσ του ςφραγιςμζνου φακζλου 
τοποκετοφνται τα απαιτοφμενα από τθν διακιρυξθ δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ, ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα ςε δυο (02) αντίτυπα. Αναφορικά με τθν διάκριςθ ςε «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» / «ΑΝΤΛΓΑΦΟ»,δεν ζχει 
απαιτθκεί ςτο ςτάδιο αυτό ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσκαι αυτό εναπόκειται ςτθν διακριτικι 
ευχζρεια ζκαςτου ςυμμετζχοντα. Επιςθμαίνεται ωςτόςο ότι τα ςτοιχεία του ςφραγιςμζνου φακζλου κα 
πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 18 τθσ διακιρυξθσ, διαφορετικά κα απορρίπτεται ο 
φάκελοσ δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ τθσ Αϋ Φάςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 70):  
«Κατά τθν κατάκεςθ ςε ζντυπθ μορφι δθμόςιων εγγράφων που εκδίδονται θλεκτρονικά (πχ 
Ριςτοποιθτικά ΓΕΜΘ, ΕΒΕΑ κλπ) παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι γίνεται δεκτι θ εκτφπωςθ αυτϊν από 
τθν αντίςτοιχθ επίςθμθ θλεκτρονικι πλατφόρμα χωρίσ να απαιτείται επικφρωςι τθσ (ςφμφωνα και με 
τθν Εγκφκλιο που εξζδωςε το Υπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ΑΡ 9134 ΕΞ2020, με κζμα 
«Θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων μεταξφ των φορζων του δθμόςιου 
τομζα και πολιτϊν και επιχειριςεων».)» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 70): 

Κατά τισ ειδικότερεσ διατάξεισ του νομικοφ πλαιςίου τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ «(…) 3. Σα 
Δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ πρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα. Σα αλλοδαπά 
ζγγραφα πρζπει να είναι επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και να φζρουν τθν επιςθμείωςθ 
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τθσ φμβαςθσ τθσ Χάγθσ, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188).(…)», όπωσ τοφτου ορίηεται ςτο άρκρο 
78 του ν. 3978/11. Ωςτόςο, οριςμζνα πιςτοποιθτικά για τθν ζκδοςθ των οποίων χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ 
προσ τοφτο θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ, όπωσ λόγου χάρθ εκείνα που εκδίδονται από ΓΕΜΘ, ΔΟΥ, κλπ 
γίνονται αποδεκτά με τθν μορφι που εκδίδονται από τισ εν λόγω πλατφόρμεσ..  
 
Ερϊτθμα(Α/Α 71)ςτο Παράρτθμα Β’ ανωτζρω (α) ομοίασ:  
«Σφμφωνα με τθ Διακιρυξθ προβλζπεται θ προςκόμιςθ διαφόρων Υπεφκυνων Δθλϊςεων με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ. Σφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 3 του Ν.4250/2014 «Απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν 
προμθκειϊν Δθμοςίου» θ υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα 
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν 
άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ. Επίςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412.2016 
όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του Ν. 4605/2019 οι 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε το χρονικό 
περικϊριο υπογραφισ των υπεφκυνων δθλϊςεων που απαιτοφνται να προςκομιςτοφν και αν 
απαιτείται ι όχι το γνιςιο υπογραφισ αυτϊν. Ραρακαλοφμε επιπροςκζτωσ, όπωσ διευκρινίςετε αν 
γίνονται επίςθσ αποδεκτζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ψθφιακά υπογεγραμμζνεσ ι εκδοκείςεσ μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ gov.gr)» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 71): 

Διευκρινίηεται ότι για όςα εκ των δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ δεν ζχει αντιςτοίχωσ προςδιοριςτεί 
ρθτά ο χρόνοσ ζκδοςισ τουσ από τουσ όρουσ τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ, εφαρμόηονται αναλογικά οι 
διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ιδίωσ τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 80 του ωσ άνω νόμου, όπωσ 
επίςθσ και τα οριηόμενα ςτα με αρικ. πρωτ. 5035/28-09-2019 και 2210/19-04-2019 διευκρινιςτικά 
ζγγραφα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. τα οποία ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςυςτιματοσ τθσ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 
λαμβάνοντασ Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ και 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ, αντίςτοιχα. 

Ειδικότερα διευκρινίηεται ότι, το άρκρο 3 παρ. 1 του ν. 4250/2014 αντικακιςτά τθν περίπτωςθ 1β του 
άρκρου 6 του π.δ. 118/2007 (Α' 150) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (ΚΡΔ)», που ςφμφωνα με τον ν. 
4412/2016 (Α’ 147) ζχει τροποποιθκεί, ωςτόςο θ εν λόγω διάταξθ δεν τυγχάνει εφαρμογισ ςτθ παροφςα 
διαδικαςία. Διευκρινίηεται ότι,οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, γίνονται αποδεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά 
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν και ςε κάκε περίπτωςθ δζκα (10) 
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

Επίςθσ κα πρζπει να διευκρινιςτεί πωσ θ υποβολι των προςφορϊν ςτο πλαίςιο του εν κζματι 
διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με φυςικό φάκελο και όχι μζςω τθσ Ρφλθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων ι μζςω άλλθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ και κατά ςυνζπεια όπου 
ςτθ διακιρυξθ ηθτοφνται ζγγραφα – πιςτοποιθτικά και ιδίωσ Υ.Δ. με γνιςιο τθσ υπογραφισ νοείται θ 
φυςικι υπογραφι.Ωςτόςο δεδομζνου ότι κατά το χρόνο υποβολισ προςφορϊν παραμζνουν ςε ιςχφ οι 
διατάξεισ του ν. 4683/20 (Αϋ83) και ειδικότερα του άρκρου «εικοςτό ζβδομο – Ηλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ», όπου ορίηεται ότι «1. Η υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) μπορεί να 
ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω 
τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Η θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ. 2. Η αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ ζχει τθν 
ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Η θμερομθνία που 
αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Τπουργείου Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον 
τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό 
όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ.(…)», δφνανται υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
να γίνονται αποδεκτζσ κατά τθν περιγραφόμενθ διαδικαςία και με τον τρόπο που ορίηονται ςτισ διατάξεισ 
του παραπάνω νόμου.  
 
 
Ερϊτθμα (Α/Α 72):  
«Στο άρκρο 18 «Χρόνοσ και Τρόποσ Υποβολισ Δικαιολογθτικϊν Ροιοτικισ Επιλογισ (Α Φάςθ 
Διαγωνιςμοφ)», § 17 αναφζρεται ότι «Σθμειϊνεται επιπλζον ότι όλεσ οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ τθσ παρ. 4 
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του άρκρου 8 του Ν.1599/1986, κα πρζπει να φζρουν κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ.» Επιπλζον, 
ςτθν § 19 αναφζρεται ότι «Τα δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ πρζπει να είναι πρωτότυπα ι ευκρινι 
φωτοαντίγραφα. Ειδικά οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του ν. 1599/1986 πρζπει να είναι πρωτότυπεσ και να 
φζρουν κεϊρθςθ αρμοδίωσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ.» 
Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που απαιτοφνται να υποβλθκοφν μποροφν να 
εκδοκοφν μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.gov.gr, όπου και αναφζρεται ότι οι κατά αυτό τον τρόπο 
εκδοκείςεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ είναι νομικά ιςοδφναμεσ με αυτζσ που φζρουν γνιςιο τθσ υπογραφισ, 
και οι οποίεσ μποροφν να κατατεκοφν ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 72): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτθν 3θ παράγραφο του με Α/Α 71 ερωτιματοσ τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 73):  
«Σελίδα 21-εδάφιο 3: «…μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δφο (2) αντίγραφα, ςτον οποίο…»  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, διευκρινίςτε αν με τον όρο «ςε δφο (2) αντίγραφα» αναφζρεςτε ςε ζνα (1) 
πρωτότυπο και ζνα (1) αντίγραφο.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 73): 

Μζςα ςτοςφραγιςμζνο φάκελο ζκαςτοσ ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ τοποκετεί τα Δικαιολογθτικά 
Ροιοτικισ Επιλογισ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο κεφάλαιο 16 τθσ διακιρυξθσ. Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ 
φζρει τισ εξωτερικζσ ενδείξεισ που περιγράφονται ςτο άρκρο 18 και υπογράφεται από τον προςφζροντα ι 
τον τυχόν οριςκζντα νόμιμο εκπρόςωπο του, ςε περίπτωςθ δε ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, ο φάκελοσ 
υπογράφεται από κάκε μζλοσ τουσ ι, διαφορετικά, από τον τυχόν οριςκζντα νόμιμο εκπρόςωπό τουσ. 
Εντόσ του ςφραγιςμζνου φακζλου τοποκετοφνται τα απαιτοφμενα από τθν διακιρυξθ δικαιολογθτικά 
ποιοτικισ επιλογισ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε δυο (02) αντίτυπα. Αναφορικά με τθν διάκριςθ ςε 
«ΡΩΤΟΤΥΡΟ» / «ΑΝΤΛΓΑΦΟ» αυτό εναπόκειται ςτθν διακριτικι ευχζρεια ζκαςτου ςυμμετζχοντα. 
Επιςθμαίνεται ωςτόςο ότι τα ςτοιχεία του ςφραγιςμζνου φακζλου κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 18 τθσ διακιρυξθσ, διαφορετικά κα απορρίπτεται ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν 
ποιοτικισ επιλογισ τθσ Αϋ Φάςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 74):   
«Στθ παράγραφο 6 του Άρκρου 18 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β ( Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
Δικαιολογθτικϊν Ροιοτικισ Επιλογισ - Α φάςθ Διαγωνιςμοφ) αναγράφεται ότι ο φάκελοσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Ροιοτικισ Επιλογισ (Α Φάςθ) υπογράφεται από τον προςφζροντα ι τον τυχόν νόμιμο 
εκπρόςωπο του. Ραρακαλοφμε όπωσ μασ διευκρινίςετε τθν ζννοια του Φάκελου. Ωσ φάκελοσ νοοφνται 
όλα τα ζγγραφα που περιζχονται ςτον φακζλου, εννοείται υπογραφι ςτο εξωτερικό του φακζλου ι ζχει 
κάποια άλλθ ζννοια?»  
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 74): 

Σχετικζσ τυγχάνουν οι δοκείςεσ διευκρινιςεισ ςτα με Α/Α 69 και Α/Α 71 ερωτιματα τθσ παροφςασ, ενϊ 
επιπρόςκετα διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται θ υπογραφι ςτο εξωτερικό του φακζλου.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 75):  
«Σελίδα 22-εδάφιο 12: «Στο φάκελο…οικονομικϊν φορζων.»  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, διευκρινίςτε ότι με τον όρο «ποςότθτα ι το μζροσ του ςυνολικοφ αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ» αναφζρεςτε ςτα ποςοςτά ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ ςτθν κοινοπραξία ι ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 75): 

Στθν αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθ ςτο άρκρο 18 «Χρόνοσ και Σρόποσ Τποβολισ Δικαιολογθτικϊν Ποιοτικισ 
Επιλογισ (Α Φάςθ Διαγωνιςμοφ)» ορίηεται ότι: «12. Η κοινοπραξία ι ζνωςθ οικονομικϊν φορζων 
υποβάλλει κοινό φάκελο δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ, και υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόςωπό τουσ 
εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στο φάκελο Δικαιολογθτικϊν Ροιοτικισ Επιλογισ, 
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αναγράφεται θ ποςότθτα ι το μζροσ του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςτο 
κάκε μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων.». Από τα ανωτζρω ςυνάγεται ότι κα 
πρζπει από τθν Α’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ να δθλϊνεται το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ ςτθν εν λόγω ζνωςθ ι κοινοπραξία.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 76):  
«Τα δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ (Α’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ) κα κατατεκοφν ζωσ τθν 
προθγοφμενθ θμζρα διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ, θ οποία είναι θ 20θ Αυγοφςτου 2020, Ρζμπτθ, ςτισ 
2:30 μμ. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε εάν θ αποςτολι με Courier είναι αποδεκτι (ex. DHL) ι αυτά κα 
πρζπει να υποβλθκοφν από πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 76): 

Σφμφωνα με το κεφάλαιο 18 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ, κατά τθν Α’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ, οι 
φάκελοι των δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ κατατίκενται με δφο τρόπουσ: 

(α) είτε τοαργότεροζωστθνπροθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα του διαγωνιςμοφ (με απόδειξθ), «το Τπουργείο 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν /∆/νςθ Προμθκειϊν και 
Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σµιµα 2ο (Τλοποίθςθσ Προμθκειϊν Σακτικϊν διαγωνιςμϊν), ςτθν Ακτι Βαςιλειάδθ, 
Πφλθ Ε1-Ε2 Πειραιάσ, 4οσ όροφοσ, γρ. 422 (…)», 

(β) είτε τθν θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ιδιοχείρωσ ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ από εξουςιοδοτθμζνο νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ. 

Επιπλζον ορίηεται ςτον ωσ άνω κεφάλαιο τθσ διακιρυξθσ ότι «(…) Ο φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Ποιοτικισ 
Επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) υποβάλλεται με οποιονδιποτε τρόπο προβλζπεται ςτουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ. Παραλαμβάνεται με απόδειξθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτοί περιζρχονται, με ευκφνθ του 
προςφζροντοσ, ςτθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ, όπωσ αυτι 
ορίηεται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ δεν φζρει καµία 
ευκφνθ για το περιεχόµενο των φακζλων και δεν υποχρεοφται να παραλάβει οποιουςδιποτε φακζλουσ 
ζγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα ζςτω και αν ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.». 
Εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα ο τρόποσ που κα υποβλθκεί αρμοδίωσ ο 
φάκελοσ δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ, τονίηεται ωςτόςο πωσ θ ευκφνθ ορκισ υποβολισ του 
παραπάνω φακζλου βαρφνει αποκλειςτικά τον οικονομικό φορζα.   

 
Ερϊτθμα (Α/Α 77):   
«Ραρακαλοφμε να διευκρινιςτεί 1.αν τα Δικαιολογθτικά Ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν υποβάλλονται 
ςτο ςτάδιο υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Ροιοτικισ Επιλογισ τθσ Αϋ Φάςθσ ι ςτο ςτάδιο υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (Στάδιο Κατακφρωςθσ). 2.Αν λόγω του μεγάλου όγκου των 
μετοχολογίων τθσ εταιρείασ μασ, μπορεί να γίνει αποδεκτι θ υποβολι των καταςτάςεων των Μετοχϊν 
ςε θλεκτρονικό μζςο (cd /usbstick).» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 77): 

Κατά τθν παροφςα Αϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ για τθν ποιοτικι επιλογι των ςυμμετεχόντων υποβάλλεται 
το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν του Κεφαλαίου 16 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των δικαιολογθτικϊν ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν. Θ διαδικαςία υποβολισ δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ 
επιλογισ είναι ζγχαρτθ, ιτοι με τθν υποβολι φυςικοφ φακζλου, αναλυτικι δε περιγραφι και 
λεπτομζρειεσ υποβολισ παρζχονται ςτο κεφάλαιο 18 τθσ διακιρυξθσ.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 78):   
«Υπάρχει κάποια ειδικι φόρμα για τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ?». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 78): 

Σχετικό τυγχάνει το Ρροςάρτθμα Δ’ του Ραραρτιματοσ Β’ τθσ αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο. 
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Για το κεφάλαιο 20«Σφνταξθ Ρροςφορϊν κατά τθ Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ»: 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 79):  
«Αναφζρεται ότι κα υπάρξει παρακράτθςθ ζναντι φόρου ειςοδιματοσ 4% ι 8%, διευκρινίςτε ποιο κα 
είναι το ποςό που εφαρμόηεται ςε αυτιν τθ ςφμβαςθ, ωσ μείγμα παράδοςθσ υλικοφ και παροχισ 
υπθρεςιϊν.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 79): 

Οι οικονομικοί φορείσ επιβαρφνονται με Φόρο Ειςοδιματοσ 4% για τθν προμικεια υλικϊν και 8% για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν, επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ αντίςτοιχα, βάςει 
των τιμολογίων που κα εκδόςουν.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 80):  
«Σελίδα 27-εδάφιο β: «…-Ζνα ςφραγιςμζνο υποφάκελο με τίτλο «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» που 
περιλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ. –Ζνα ςφραγιςμζνο υποφάκελο με 
τίτλο «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ» που περιλαμβάνει τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ και…»  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, διευκρινίςτε ςε ποιόν υποφάκελο κα περιλθφκεί θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ..» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 80): 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ, κα κατατίκεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, με βάςει τουσ όρουσ που κα προςδιοριςκοφν περαιτζρω ςτθν 
πρόςκλθςθ θ οποία κα κοινοποιθκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ που κα προκρικοφν από τθν διαδικαςία τθσ Αϋ 
Φάςθσ του διαγωνιςμοφ, μόνον ςτον φάκελο με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ» και όχι όπωσ εκ παραδρομισ 
αναγράφεται και ςτον φάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Στθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ δεν 
υποβάλλεται εγγυθτικι ςυμμετοχισ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
 
Ερϊτθμα (Α/Α 81):   
«Σελίδα 24-Άρκρο 20-Ραράγραφοσ 7. Ρροετοιμαςία των Ρροςφορϊν για τθ Φάςθ Β του Διαγωνιςμοφ: 
«Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςτθν κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί 
μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.». Ραρακαλϊ, επιβεβαιϊςτε με ποιο νομικό τρόπο, αποδζχεςτε 
τθν αρχι «αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον ευκφνθ»; Απλϊσ νομικό άρκρο ςτθ ςφμβαςθ ι ζκδοςθ 
εγγυθτικϊν για τθ ςφνδεςθ όλων των ςυνεργατϊν;» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 81): 

Διευκρινίηεται αναφορικά με τθν ζκδοςθ εγγυθτικϊν πωσ αυτζσ είναι ςυγκεκριμζνεσ για ζκαςτο 
ςυμμετζχοντα ι για τον ανάδοχο και ζχουν ςυνοπτικά περιγραφεί ςτθν αρικ. 04/2020 
διακιρυξθ.Ρεραιτζρω δε ςτοιχεία κα παραςχεκοφν με τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ κατά τθ Βϋ φάςθ του 
διαγωνιςμοφ. 

Επίςθσ, κα πρζπει να διευκρινιςτεί πωσ θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ (εν προκειμζνω διακιρυξθ και 
πρόςκλθςθ) αποτελεί κανονιςτικό πλαίςιο και διζπεται από το υφιςτάμενο περί προμθκειϊν νομικό 
πλαίςιο. Οι διακθρφξεισ και οι ςυμβάςεισ προςδιορίηουν ειδικά ηθτιματα τθσ προμικειασ που 
προκθρφςςεται, επιμζρουσ λεπτομζρειεσ και ειδικοφσ όρουσ που δεν ρυκμίηονται με τουσ γενικότερουσ 
όρουσ τθσ νομοκεςίασ. Σε κάκε περίπτωςθ για ηθτιματα που δεν ζχουν προςδιοριςτεί με τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ, εφαρμόηονται κατά περίπτωςθ οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 
 

Για τοκεφάλαιο21«Υποβολι Ρροςφορϊν Κατά τθ Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ»:  
 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 82)ςτο Παράρτθμα Β’ ανωτζρω (α) ομοίασ (Κεφ. 21 παρ. 3):  
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«Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ι κοινοπραξίασ, προβλζπεται, ότι τα τεχνικά ςτοιχεία 
πρζπει να υποβάλλονται ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. Ραρακαλοφμε να διευκρινίςετε ςε ποια τεχνικά 
ςτοιχεία αναφζρεςτε.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 82): 

Το κεφάλαιο 21 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ περιγράφει μζροσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ προςφορϊν 
των ςυμμετεχόντων κατά τθν Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ προκειμζνου για τθν πρότερθ ενθμζρωςθ των 
οικονομικϊν φορζων. Λεπτομζρειεσ και περαιτζρω πλθροφορίεσ κα παραςχεκοφν με τθν ςχετικι 
πρόςκλθςθ που κα αποςταλεί ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ που κα προκρικοφν από τθν Αϋ Φάςθ του 
διαγωνιςμοφ.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 83):  
«Στο άρκρο 21. «Υποβολι Ρροςφορϊν Κατά τθ Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ» τθσ διακιρυξθσ, 
παράγραφοσ 9 (β) αναφζρεται: «- Ζνα ςφραγιςμζνο υποφάκελο με τίτλο «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» 
που περιλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ. - Ζνα ςφραγιςμζνο υποφάκελο 
με τίτλο «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ» που περιλαμβάνει τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ και τυχόν επιπρόςκετα 
δικαιολογθτικά όπωσ αυτά κα κακοριςτοφν ςτουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.». Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε 
ςε ποιον φάκελο («ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» ι «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ») κα περιλθφκεί θ εγγυθτικι 
ςυμμετοχισ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 83): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 80 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 

Για το κεφάλαιο 26«Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ Ρροςωρινοφ Αναδόχου» 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 84): 
«Σε περίπτωςθ μθ κατοχισ απαιτοφμενου εγγράφου/ δικαιολογθτικοφ κατακφρωςθσ λόγω 
κακυςτζρθςθσ τθσ αρμόδιασ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ να το εκδϊςει (εξαιτίασ των περιοριςμϊν και 
αναςτολισ εργαςιϊν που επζφεραν τα ιςχφοντα μζτρα λόγω πανδθμίασ) παρά τθν ζγκαιρθ υποβολι 
αίτθςθσ ζκδοςθσ, παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι δυνάμεκα να κατακζςουμε Υπεφκυνθ Διλωςθ 
ςτθν οποία κα δθλϊνουμε ότι πλθροφμε τισ προχποκζςεισ των όρων του αντίςτοιχου εγγράφου/ 
δικαιολογθτικοφ με αναφορά ςτον αντίςτοιχο αρικμό πρωτοκόλλου αίτθςθσ ζκδοςθσ από τον αρμόδιο 
φορζα ι βεβαίωςθ / αποδεικτικό υποβολισ του ςχετικοφ αιτιματοσ και δζςμευςθ προςκόμιςθσ άμεςα 
μετά τθν ζκδοςι του» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 84): 

Στθν Α’ Φάςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ που διενεργείται ςυμφϊνωσ τθσ υπ’ αρικμ. 04/2020 
Διακιρυξθσ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο, δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Αυτά κα 
απαιτθκοφν κατά τον χρόνο διενζργειασ και ολοκλιρωςθσ τθσ Β’ Φάςθσ και μόνο από τον προςωρινό 
ανάδοχο. Στθν παροφςα φάςθ προςκομίηονται τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ του 
άρκρου 16 τθσ αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθσ. 

 
 

Για το κεφάλαιο 42«Υπεργολαβία»: 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 85): 
«Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι ο τρίτοσ φορζασ του οποίου ςτθν Τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ είναι αποδεκτό να μθν είναι και υπεργολάβοσ». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 85): 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 5 «Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» του κεφαλαίου 16 «Δικαιολογθτικά 
Ποιοτικισ Επιλογισ (Α’  Φάςθ Διαγωνιςμοφ)», τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ ορίηεται ότι: «(…) 
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Διευκρινίηεται ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, ενδεχομζνωσ και για μια δεδομζνθ ςφμβαςθ, να 
επικαλεςτεί τισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των υφιςτάμενων ςχζςεων 
μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. τθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφει για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα απαραίτθτα μζςα, προςκομίηοντασ υπεφκυνθ διλωςθ, με 
κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ, δζςμευςθσ των εν λόγω φορζων. θμειϊνεται, ότι θ υποχρζωςθ τθσ 
παραγράφου 6 του παρόντοσ άρκρου, τυγχάνει εφαρμογισ και για το φορζα τθν ικανότθτα του οποίου 
επικαλείται ο οικονομικόσ φορζασ.».  

Συνεπϊσ, ο τρίτοσ φορζασ ςτου οποίου ςτθν Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ςτθρίηεται ο 
υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δφναται να μθν είναι και υπεργολάβοσ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 86):  
«Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι: 
a. Δεν κεωρείται Τπεργολάβοσ οικονομικόσ φορζασ που προμθκεφει εξοπλιςμό και λογιςμικό 
αλλά δεν εκτελεί υπθρεςίεσ για το ζργο. 
b. ε περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ προμθκεφει τον ανάδοχο με εξοπλιςμό και λογιςμικό 
και υλοποιεί και υπθρεςίεσ, τότε για τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ τθσ Τπεργολαβίασ του 
ςυγκεκριμζνου φορζα λαμβάνεται υπόψθ μόνον θ αξία των υπθρεςιϊν ωσ % ποςοςτό επί τθσ αξίασ του 
ζργου και δεν λαμβάνεται υπόψθ θ αξία του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ για τον υπολογιςμό του 
ποςοςτοφ τθσ Τπεργολαβίασ..» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 86): 

Σφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του άρκρου 15 του Ν.3978/2011,θ υπεργολαβία ορίηεται ωσ “φμβαςθ εξ 
επαχκοφσ αιτίασ θ οποία ςυνάπτεται γραπτϊσ μεταξφ ενόσ αναδόχου και ενόσ ι περιςςότερων 
οικονομικϊν φορζων με ςκοπό τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ και ζχει αντικείμενό τθσ ζργα, προμικεια 
προϊόντων ι παροχι υπθρεςιϊν.” 

Σε αυτό το πλαίςιο, είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του υποψθφίου αναδόχου εάν κα ςυνάψει ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ. Συνεπϊσ, το ποςοςτό τθσ υπεργολαβίασ 
υπολογίηεται αντίςτοιχα. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 87):  
«Σε ςχζςθ με τα προβλεπόμενα ςτθν Ραράγραφο 5.β του Άρκρου 34 του Ν.3978, παρακαλοφμε 
επιβεβαιϊςτε ότι ςτον παρόντα διαγωνιςμό κα είναι δυνατι θ ανάκεςθ ςε υπεργολάβο τμιματοσ 
ζργου με αξία υψθλότερθ του 30% τθσ αξίασ του ζργου..» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 87): 

Στθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία δεν ζχει τεκεί ωσ ειδικόσ όροσ θ διάταξθ τθσ παραγράφου 5 β του 
άρκρου 34 του ν. 3978/2011 (Α’ 137).  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 88):  
«Σε οριςμζνεσ παραγράφουσ αναφζρεται θ υποχρζωςθ διλωςθσ τθσ πρόκεςθσ ανάκεςθσ 
οποιουδιποτε μζρουσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτα μζρθ με τθ μορφι υπεργολαβίασ και παροχισ λεπτομερϊν 
πλθροφοριϊν, όπωσ: 1) Τα μζρθ τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν ςε τρίτουσ, 2) Το όνομα 
για τυχόν προτεινόμενουσ υπεργολάβουσ, 3) Το αντικείμενο τθσ Υπεργολαβίασ για τθν οποία 
προτείνονται οι υπεργολάβοι και το ποςοςτό ςτο οποίο το αντικείμενο αντιςτοιχεί με τθ ςυνολικι 
προςφορά. Στθν 1θ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ και γνωρίηοντασ μόνο το αντικείμενο του ζργου ςε γενικζσ 
γραμμζσ, πιςτεφουμε ότι οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν αρκετζσ πλθροφορίεσ για να προςδιορίςουν το 
ποςοςτό και το όνομα ςυγκεκριμζνων υπεργολάβων. Αναφζρεται επίςθσ ότι ο υποψιφιοσ προςφζρων 
κα επιτρζπεται να επιλζγει ελεφκερα τουσ υπεργολάβουσ, αλλά για να γίνει αυτό απαιτείται πλιρθσ 
γνϊςθ του αντικειμζνου εργαςίασ και ενδεχομζνωσ μετά από τισ επιτόπου επιςκζψεισ. Ραρακαλοφμε να 
διαγράψετε τα μζρθ που αναφζρονται ςτον προςδιοριςμό του αντικειμζνου, του ποςοςτοφ και των 
ονομάτων.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 88): 
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Οι απαιτιςεισ που ζχουν τεκεί με τθν υπ’ αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθ ιςχφουν ωσ ζχουν κακοριςτεί. Σε 
περίπτωςθ αιτιολογθμζνθσ μεταβολισ οποιουδιποτε δθλωκζντοσ ςτθν Αϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ, 
ςτοιχείου, κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει να ενθμερϊςει 
ςχετικά τθν ανακζτουςα αρχι για τον απαραίτθτο ζλεγχο. 
 
Ερϊτθμα (Α/Α 89):  
«Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι είναι δυνατι θ προςκικθ υπεργολάβου ι και προμθκευτι ι και 
καταςκευαςτι ςε κάκε φάςθ του ζργου, μετά τθ λιξθ τθσ Α ΦΑΣΘΣ / Σταδίου προεπιλογισ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 89): 

Στο κεφάλαιο 42 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ κακορίηονται οι όροι και θ διαδικαςία τθσ τυχόν 
αντικατάςταςθσ των υπεργολάβων τουσ οποίουσ οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ προτίκενται να 
χρθςιμοποιιςουν, όπωσ αυτοί είχαν δθλωκεί κατά τθν Αϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ.     

 
Ερϊτθμα (Α/Α 90):  
«Σελίδα 44-άρκρο 42-εδάφιο 2:  
Ερϊτθςθ: Λόγω μθ διάκεςθσ των τευχϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτθ Φάςθ Α’ τθσ κλειςτισ 
διαδικαςίασ, είναι ιδιαιτζρωσ περίπλοκο και επιςφαλζσ να προςδιοριςτοφν και να δθλωκοφν ςτθ Φάςθ 
Α’ λεπτομερισ ανάλυςθ του αντικειμζνου τθσ Υπεργολαβίασ για τθν οποία προτείνονται οι Υπεργολάβοι 
και το ποςοςτό ςτο οποίο το αντικείμενο αυτό ανζρχεται ςχετικά με το ςφνολο τθσ προμικειασ ςτθν 
αίτθςθ ςυμμετοχισ για τθν Α’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ. Ραρακαλοφμε, επιβεβαιϊςτε ότι είναι αποδεκτι 
μια γενικι περιγραφι του αντικειμζνου Υπεργολαβίασ, χωρίσ τον ακριβι προςδιοριςμό ποςοςτοφ 
αυτισ επί του ςυνόλου τθσ προμικειασ.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 90): 

Στο κεφάλαιο 42 τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσ ορίηεται ότι: «1. Ο ανάδοχοσ επιλζγει ελεφκερα τουσ 
υπεργολάβουσ που κα χρθςιμοποιιςει (…).2. Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ από τθν Αϋ Φάςθ του 
Διαγωνιςμοφ αναφζρουν ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ: 
α) το τμιμα / τα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι Τπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ, 
β) τουσ τυχόν προτεινόμενουσ υπεργολάβουσ, 
γ) το αντικείμενο τθσ Τπεργολαβίασ για τθν οποία προτείνονται οι υπεργολάβοι και το ποςοςτό ςτο οποίο 
το αντικείμενο αυτό ανζρχεται ςχετικά με το ςφνολο τθσ προμικειασ. (…) 

Από τα ωσ άνω προκφπτει ρθτά θ υποχρζωςθ των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων να δθλϊςουν από 
τθν Αϋ φάςθ ποιο τμιμα κα ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ και να προςδιορίςουν το 
ςχετικό ποςοςτό. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 91):  
«Σελίδα 44-άρκρο 42-εδάφιο 3:  
Ερϊτθςθ: Σε ςυνζχεια του προθγοφμενου ερωτιματοσ 8, παρακαλοφμε, διευκρινίςτε πωσ 
εξαςφαλίηεται θ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον με τουσ υπεργολάβουσ ευκφνθ του αναδόχου ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθν Α’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 91): 

Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω,ςτουσ όρουσ τθσ αρικ. 04/2020 διακιρυξθσωσ «Τπεργολαβία»ορίηεται θ 
«φμβαςθ εξ επαχκοφσ αιτίασ θ οποία ςυνάπτεται γραπτϊσ μεταξφ ενόσ αναδόχου και ενόσ ι 
περιςςότερων οικονομικϊν φορζων με ςκοπό τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ και ζχει αντικείμενό τθσ ζργα, 
προμικεια προϊόντων ι παροχι υπθρεςιϊν.». Επίςθσ ωσ «Τποςυμβαλλόμενοσ» ορίηεται «Ο 
υποπρομθκευτισ ι υπεργολάβοσ, ο οποίοσ ζχει ςυμβόλαιο – ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τον τελικό 
ανάδοχο για τθ φμβαςθ.». 

Στθν αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθ ςτο άρκρο 42 «Υπεργολαβία» ορίηεται ότι:«(...)3. Η εφαρμογι του 
παρόντοσ άρκρου τθσ παροφςασ, δεν επθρεάηει τθν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον με τουσ υπεργολάβουσ 
ευκφνθ του αναδόχου ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για πλιρθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που 
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απορρζουν από τθν κφρια ςφμβαςθ. Ο ανάδοχοσ χωρίσ κακυςτζρθςθ αναφζρει οποιαδιποτε αλλαγι 
ανακφπτει ςε επίπεδο υπεργολάβων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. (...)».  

Ωςτόςο τονίηεται ότι ςτο άρκρο 34 του ν. 3978/11 «(…) 6. Η εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου δεν 

επθρεάηει τθν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον με τουσ υπεργολάβουσ ευκφνθ του αναδόχου ζναντι τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για πλιρθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν κφρια ςφμβαςθ.», 

υπό τθν επιφφλαξθ πάντα των διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα. Ρεραιτζρω ςτοιχεία, όροι και λεπτομζρειεσ 

που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα παραςχεκοφν με τθν Ρρόςκλθςθ.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 92):  
«Στο Άρκρο 4. Οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια τθσ Διακιρυξθσ αναφζρει ότι: 
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 
Με μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία φψουσ τουλάχιςτον ίςο με το 
διπλάςιο τθσ κακαρισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ιτοι #100.000.000.00€# (ευρϊ) 
Στο μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των οικονομικϊν φορζων ςυμπεριλαμβάνονται και οι 
υπεργολάβοι? 
Επίςθσ, υπάρχει κάποιο όριο ωσ προσ τθν ςυμμετοχι των υπεργολάβων ςε ςχζςθ με τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που κατακζτουν τθν προςφορά. Αν ναι μετριζται μόνο ωσ προσ τθν ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα  που είναι μπροςτά ι επί του ςυνόλου των ςυμμετεχόντων και ςε τι ποςοςτό ?» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 92): 

Διευκρινίηεται ότι ςτο μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν που απαιτείται κατά τθν τελευταία τριετία από 
τουσ υποψθφίουσ οικονομικοφσ φορείσ ι τθν ζνωςθ/κοινοπραξία οικονομικϊν φορζωνδεν 
ςυμπεριλαμβάνονται οι υπεργολάβοι. 

Επιπλζον, όπωσ διευκρινίηεται ςτο ερϊτθμα Α/Α 87, ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δεν ζχει τεκεί 
περιοριςμόσ ι ειδικι ριτρα ωσ προσ τον κακοριςμό των υπεργολάβων και το ποςοςτό ςυμμετοχισ αυτϊν. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 93):   
«Ραράρτθμα Β-Σελίδα 44-άρκρο 42: «Υπεργολαβία»  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, επιβεβαιϊςτε ότι, πζραν τθσ αναφοράσ ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ για τθν Α’ 
Φάςθ του Διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηεται ςτο εδάφιο 2 του Άρκρου 42, ςχετικά με τθ διλωςθ 
Υπεργολάβων, δεν απαιτείται κάποιο επιπλζον ζγγραφο για τθν Α’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 93): 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί ςτθν παροφςα απόφαςθ παροχισ διευκρινιςεων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ αλλά και τισ διατάξεισ τισ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασπροκφπτειρθτά θ υποχρζωςθ των 
ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων υποβολισ του ςυνόλου των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 
ποιοτικισ επιλογισ του Κεφαλαίου 16 τθσ διακιρυξθσ, πλθν των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν ςτα 
κριτιρια οικονομικισ– χρθματοπιςτωτικισ επάρκειασ και τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ εφόςον 
δεν ςτθρίηεται ςε αυτοφσ, για τουσ υπεργολάβουσ που ελεφκερα επιλζγουν τόςο κατά το ςτάδιο ποιοτικισ 
επιλογισ τθσ Ά Φάςθσ του διαγωνιςμοφ όςο και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ 
οποιαςδιποτε αλλαγισ ςτουσ ιδθ επιλεγζντεσ από τθν Αϋ Φάςθ, υπεργολάβουσ.  
 
Ερϊτθμα (Α/Α 94):   
«Στθν παροφςα φάςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ είναι πικανόν οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν 
να ςυμμετάςχουν να μθν ζχουν ακόμθ προςδιορίςει και προχωριςει ςε ςυμβατικοφσ διακανονιςμοφσ 
με υπεργολάβουσ κακϊσ πρόκειται απλϊσ για μία φάςθ προεπιλογισ, δεν υφίςτανται τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναμζνεται να καταςτοφν διακζςιμεσ μόνο ςε όςουσ 
ςυμμετζχοντεσ προςκλθκοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ Β’ Φάςθ. Στο βακμό που τζτοιοι υπεργολάβοι δεν 
ζχουν αποςαφθνιςτεί ςτθν παροφςα φάςθ κα ιταν αποδεκτό για τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
παραλείψουν τθν αναφορά ςτο ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται να ανατεκεί κακϊσ και ςτθν 
επωνυμία των υπεργολάβων παρά τθ ςχετικι αναφορά ςτο ςθμείο η του Ρροςαρτιματοσ Δ «Αίτθςθ 
Συμμετοχισ»; 
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Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 94): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 16 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 95):   
«Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί αν απαιτείται να δθλωκοφν τα ποςοςτά ςυμμετοχισ των 
υπεργολάβων ςτθ Φάςθ Α του Διαγωνιςμοφ κακϊσ δεν είναι γνωςτά τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ Β’ Φάςθσ 
του ζργου, που κα μασ ζδιναν πλιρθ εικόνα των απαιτιςεων υλοποίθςθσ, ωσ εκ τοφτου δεν μπορεί να 
καταςτεί δυνατι θ ορκι αποτφπωςθ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ από τθν Α’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 95): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθςτο με Α/Α 90 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 

Ερϊτθμα (Α/Α 96):   
«Πςον αφορά το άρκρο 42 τθσ διακιρυξθσ εάν δφναται οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει ςτθν Α 
φάςθ του διαγωνιςμοφ να δθλϊςει τον υπεργολάβο που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει όχι κατά τθν Α 
φάςθ αλλά ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο π.χ. κατά τθ Β φάςθ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ;». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 96): 

Σχετικιτυγχάνειθ δοκείςαδιευκρίνιςθςτομε Α/Α 16 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 97):   
«Υπεργολάβοσ που ζχει δθλωκεί κατά τθν Α φάςθ του διαγωνιςμοφ μπορεί να αντικαταςτακεί κατά ι 
μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ; ». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 97): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθςτομε Α/Α 16 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 
 
Ερϊτθμα (Α/Α 98):   
«Άρκρο 20-Ραράγραφοσ 1-(δ)-i: Πλα τα ςτοιχεία που μπορεί να απαιτεί θ Ανακζτουςα Αρχι ςχετικά με 
τθ ςυμμόρφωςθ του οικονομικοφ φορζα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ πρόςκλθςθσ, που 
αφοροφν: i. Τθν υπεργολαβία  
Και Άρκρο 42, Ραράγραφοσ 5: 5. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
για τουσ υπεργολάβουσ βάςει των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτο άρκρο 16… Στο Άρκρο 16, Ραράγραφοσ 4. Οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι 
επάρκεια, γίνεται αναφορά ςτα ελάχιςτα οικονομικά κριτιρια ςυμμετοχισ, και πιο ςυγκεκριμζνα: 
«…(α) μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία φψουσ τουλάχιςτον ίςο με το 
διπλάςιο τθσ κακαρισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ιτοι #100.000.000,00€# (ευρϊ)…», και 
Ραράγραφοσ 5. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα: «…Ειδικότερα, κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 
πζντε (05) ετϊν, οι οικονομικοί φορείσ, να ζχουν υλοποιιςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον ζνα ζργο που 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον πζντε (05) ςτακμοφσ αιςκθτιρων με ραντάρ ι/και θλεκτροπτικό (εκ των 
οποίων τουλάχιςτον ζνασ ςτακμόσ να περιλαμβάνει και τουσ δφο τφπουσ αιςκθτιρων), οι οποίοι 
λειτουργοφν ςυνδυαςτικά και ολοκλθρϊνονται μζςω λογιςμικοφ ςε ζνα κζντρο επιχειριςεων…» Ρζραν 
των ανωτζρω, ςτθν παροφςα ςφμβαςθ εφαρμόηεται και ο Ν. 3978/2011 για τθν εκνικι αςφάλεια όπου 
προβλζπεται "…ςτα Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι τυχόν λόγοι αποκλειςμοφ και 
οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ χρθματοοικονομικισ και τεχνικισ ικανότθτασ των προτεινόμενων 
υπεργολάβων, κακϊσ και τα απαιτοφμενα προσ απόδειξθ των ανωτζρω δικαιολογθτικά".  
Ραρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι τα περί ςυμμόρφωςθσ ςτο 1) αφοροφν ςτθν κάλυψθ του Άρκρου 16.  
Επιπρόςκετα, με βάςθ το 2) και από τθ ςτιγμι όπου το Άρκρο 42 αναφζρεται ςτο Άρκρο 16 ςτθν 
ολότθτά του, διαπιςτϊνουμε ότι θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απαιτιςει από τουσ εκάςτοτε 
δθλωμζνουσ υπεργολάβουσ να αποδείξουν τισ παραπάνω ελάχιςτεσ χρθματοπιςτωτικζσ και τεχνικζσ 
επάρκειεσ. Δθλαδι, ο κάκε υπεργολάβοσ απαιτείται να ζχει ελάχιςτο κφκλο εργαςιϊν 100.000.000,00 €, 
και αντίςτοιχα τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ επαγγελματικι ικανότθτα, κάτι το οποίο είναι πρακτικά 
αδφνατο. Ραρακαλοφμε, όπωσ επιβεβαιϊςετε αν ο εκάςτοτε Υπεργολάβοσ υποχρεοφται να 
ςυμμορφϊνεται με το εδάφιο 4, περί Οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ επάρκειασ, και το εδάφιο 5, 
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περί Τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, του Άρκρου 16.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 98): 

Διευκρινίηεται πωσ ςτθν διακιρυξθσ 04/2020 περιλαμβάνονται ςυνοπτικζσ περιγραφζσ επί των 
απαιτιςεων και των λοιπϊν όρων που κα αναλυκοφν λεπτομερϊσ κατά τθν Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ με 
τθν πρόςκλθςθ. Σκοπόσ του φορζα δεν είναι να προκλθκεί ςφγχυςθ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, αλλά να 
τουσ γνωςτοποιιςει από τθν Α’  Φάςθ του διαγωνιςμοφ οριςμζνεσ επιπρόςκετεσ απαιτιςεισ που κα 
ηθτθκοφν με τθν πρόςκλθςθ. Το κεφάλαιο 20 τθσ αρικμ. 04/2020 διακιρυξθσ περιγράφει ςυνοπτικά τθν 
διαδικαςία υποβολισ προςφοράσ κατά τθν Βϋ φάςθ του διαγωνιςμοφ. 

Επιπρόςκετα και όπωσ αυτό ζχει ιδθ διευκρινιςτεί παραπάνω, τόςο από τα οριηόμενα ςτθν αρικ. 04/2020 
διακιρυξθ όςο και από τα διαλαμβανόμενα ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία, οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί 
φορείσ υποχρεοφνται κατά το ςτάδιο ποιοτικισ επιλογισ τθσ Ά Φάςθσ του διαγωνιςμοφ, να υποβάλλουν 
το ςφνολο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ του Κεφαλαίου 16 τθσ διακιρυξθσ 
για τουσ υπεργολάβουσ που ελεφκερα επιλζγουν,πλθν των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν ςτα κριτιρια 
οικονομικισ – χρθματοπιςτωτικισ επάρκειασ κακϊσ και τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ εφόςον 
δεν ςτθρίηεται ςε αυτοφσ. 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 99):  
«Στον όρο 42 Υπεργολαβία του Ραραρτιματοσ Β’ ΟΟΛ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ 42 προβλζπονται τα ακόλουκα. «1. 
Ο ανάδοχοσ επιλζγει ελεφκερα τουσ υπεργολάβουσ που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ κφριασ 
ςφμβαςθσ. 2. Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ ςτθν Αϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ αναφζρουν ςτθν 
αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ: α) το τμιμα / τα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορφι Υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, β) τουσ τυχόν προτεινόμενουσ υπεργολάβουσ, γ) το αντικείμενο τθσ 
Υπεργολαβίασ για τθν οποία προτείνονται οι υπεργολάβοι και το ποςοςτό ςτο οποίο το αντικείμενο 
αυτό ανζρχεται ςχετικά με το ςφνολο τθσ προμικειασ. 4. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και 
τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ. 
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.». Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι 
κατά τθν Α’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα / τα 
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι Υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ και τουσ 
τυχόν προτεινόμενουσ υπεργολάβουσ εφόςον τουσ γνωρίηουν, κακόςον κατά το ςτάδιο αυτό του 
Διαγωνιςμοφ ενδζχεται και να μθν τουσ γνωρίηουν και επίςθσ δεν είναι γνωςτζσ οι τελικζσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του Ζργου που κα δοκοφν κατά τθ ΒϋΦάςθ του Διαγωνιςμοφ.Υποχρζωςθ διλωςθσ των 
υπεργολάβων προβλζπεται ρθτά κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον κφριο ανάδοχο ςφμφωνα 
με τα ωσ άνω αναφερόμενα ςτθ Διακιρυξθ. Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςατε ότι θ διλωςθ των 
υπεργολάβων απαιτείται μόνο από τον κφριο ανάδοχο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 99): 

Ππωσ ζχει αναφερκεί ςτθ δοκείςα διευκρίνιςθςτομε Α/Α 16 ερϊτθμα τθσ παροφςασ ζκαςτοσ 
ςυμμετζχοντασ οφείλει κατά τθν Αϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ, να δθλϊςει 
του υπεργολάβουσ που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ερϊτθμα (Α/Α 100):  
«Στο άρκρο 42 Υπεργολαβία αναφζρεται: «4. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ 
εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ. Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ 
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των 
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τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που είχε προςκομίςει και αναφορικά με τον 
αρχικό υπεργολάβο ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία τα οποία κα αξιολογθκοφν αρμοδίωσ ϊςτε να γίνει 
αποδεκτι ι μθ θ ανωτζρω αντικατάςταςθ. 
5.Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ βάςει 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 
16.». Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι: 

a. Θ επαλικευςθ τθσ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ 
απαιτείται κατά τθν φάςθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο του ζργου και 
ςυνεπϊσ δεν απαιτείται κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν για τουσ υπεργολάβουσ κατά τθν 
Φάςθ Α’. 

b. Δεν απαιτείται για τουσ Υπεργολάβουσ θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν των 
παραγράφων 3 «Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ», 4. 
«Οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι επάρκεια» και 5. «Τεχνικι και Επαγγελματικι 
Επάρκεια» του άρκρου 16 ςε καμία Φάςθ του Διαγωνιςμοφ..» 

 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 100): 
Ππωσ διευκρινίςτθκε ςτα παραπάνω ερωτιματα τθσ παροφςασ, τόςο από τα οριηόμενα ςτθν αρικ. 
04/2020 διακιρυξθ όςο και από τα διαλαμβανόμενα ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία, οι ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται κατά το ςτάδιο ποιοτικισ επιλογισ τθσ Ά Φάςθσ του διαγωνιςμοφ, να 
υποβάλλουν το ςφνολο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν του Κεφαλαίου 16 τθσ διακιρυξθσ για τουσ 
υπεργολάβουσ που ελεφκερα επιλζγουν, πλθν των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν ςτα κριτιρια 
οικονομικισ – χρθματοπιςτωτικισ επάρκειασ και τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ εφόςον δεν 
ςτθρίηεται ςε αυτοφσ. 

Για το κεφάλαιο 43«Αςφάλεια πλθροφοριϊν»: 

 
Ερϊτθμα(Α/Α 101):  
«Σφμφωνα με τον όρο 43 Αςφάλεια Ρλθροφοριϊν και ειδικά ςτισ υποπαραγράφουσ κ) και ι) ηθτοφνται 
να ςυμπεριλθφκοφν ςτον φάκελο προςφορϊν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ. Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα υποβλθκοφν κατά τθν 
Β’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 101): 

Με ςχετικι Ρρόςκλθςθ του φορζα κα κλθκοφν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό που ζγιναν αποδεκτοί 
κατά τθν Αϋ Φάςθ, προκειμζνου να υποβάλλουν προςφορζσ ςτθν Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ. Στθ 
Ρρόςκλθςθ κα παρζχονται λεπτομζρειεσ ςχετικά με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και ζγγραφα που 
οφείλουν οι ςυμμετζχοντεσ να υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ κατά τθν Βϋ Φάςθ. Στθν αρικ. 04/2020 
διακιρυξθ αναφζρονται ςυνοπτικά οριςμζνα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τθσ Βϋ Φάςθσ 
προκειμζνου για τθν πρότερθ ενθμζρωςθ των οικονομικϊν φορζων. Το κεφάλαιο 43 τθσ εν κζματι 
διακιρυξθσ κα αναλυκεί περαιτζρω και κα προςδιοριςτοφν τα απαιτοφμενα προσ υποβολι 
δικαιολογθτικά κατά τθν Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 102):  
«Σελίδα 46-άρκρο 43:  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, επιβεβαιϊςτε ότι οι ηθτοφμενεσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ με αρίκμθςθ κ) και ι), 
απαιτοφνται από τουσ προεπιλεγζντεσ μετά το πζρασ τθσ Α’ Φάςθσ..». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 102): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθςτομε Α/Α 101 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 103):  
«Ραράγραφοσ 43, ςελ. 45 τθσ Διακιρυξθσ, περί Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν.  
Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε εάν οι ηθτοφμενεσ δεςμεφςεισ/δθλϊςεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
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οικονομικοφσ φορείσ απαιτείται να υποβλθκοφν ςτο φάκελο τθσ Α’  Φάςθσ του Διαγωνιςμοφ ι κατά τθν 
Β’ Φάςθ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 103): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 101 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 

Για το κεφάλαιο 45«Εκτζλεςθ Σφμβαςθσ»: 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 104):   
«Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε εάν θ ευκφνθ του αναδόχου καλφπτει ζμμεςεσ ηθμίεσ. Επιπλζον, 
παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε εάν κα περιλθφκεί ςτθν υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ όροσ περί ανωτάτου 
ορίου ευκφνθσ του αναδόχου. Τζλοσ, παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε εάν τα μζλθ αναδόχου Ζνωςθσ 
οικονομικϊν φορζων ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 104): 

Ππωσ ζχει διευκρινιςτεί και παραπάνω κάκε μζλοσ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ευκφνεται αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρον, ςε περίπτωςθ δε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, θ 
ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ρεραιτζρω διευκρινίηεται ότι 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ δεν ζχει περιλθφκεί αντίςτοιχα όροσ περί ανϊτατου ορίου 
ευκφνθσ αναδόχου. Ωςτόςο δεδομζνο είναι ότι θ ευκφνθ του αναδόχου καλφπτει όλεσ τισ ηθμίεσ ζωσ τθν 
παράδοςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και εν ςυνεχεία τθν παραλαβι του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία.   
 

Για το κεφάλαιο 48«Ροιοτικόσ ζλεγχοσ ςτο εξωτερικόσ»: 

 

Ερϊτθμα (Α/Α 105):  
«Σελίδα 47-άρκρο 48-παράγραφοσ 2:  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, επιβεβαιϊςτε ότι ςτθν περίπτωςθ που τα προϊόντα μετά τον ζλεγχο είναι 
αποδεκτά, ο οικονομικόσ φορζασ δεν βαρφνεται με τα ζξοδα του ελζγχου που διενεργικθκε..». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 105): 

Στθν αρικμ. 04/2020 διακιρυξθ, ςτο Ρροςάρτθμα ΓϋΥπόδειγμα Σφμβαςθσ ςτο άρκρο 2 ορίηεται ότι «(...)Η 
ανωτζρω τιμι νοείται για παράδοςθ των ανωτζρω ειδϊν, με όλεσ τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ και άνευ 
πραγματικϊν ελαττωμάτων, κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι και ελεφκερων παντόσ νομικοφ 
ελαττϊματοσ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ςτον τόπο που ορίηεται ςτθν Πρόςκλθςθ και 
ςυμπεριλαμβάνει κρατιςεισ και κάκε είδουσ δαπάνθ και τα ζξοδα μεταφοράσ. Η παραπάνω τιμι κα 
παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται ςε καμία μεταβολι 
από οποιαδιποτε αιτία.Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ βαρφνεται, κατά περίπτωςθ, µε κρατιςεισ, μεταφορικά, ζξοδα 
εκτελωνιςμοφ, αςφάλιςθ ειδϊν, ηυγιςτικά, εκφορτωτικά, κλπ ζξοδα - επιβαρφνςεισ μζχρι τθν 
προςικουςα, κατά τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου, παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν.(...)» 

Με ςχετικι Ρρόςκλθςθ του φορζα κα κλθκοφν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό που ζγιναν αποδεκτοί 
κατά τθν Αϋ Φάςθ, προκειμζνου να υποβάλλουν προςφορζσ ςτθν Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ. Στθν αρικ. 
04/2020 διακιρυξθ αναφζρονται ςυνοπτικά κυρίωσ, οριςμζνεσ διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν είτε 
κατά τθν Βϋ Φάςθ, είτε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, προκειμζνου οι οικονομικοί φορείσ 
ενθμερωκοφν εκ των προτζρων. Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ και ςτοιχεία επί των διαδικαςιϊν, κα 
παραςχεκοφν κατά τθν Β’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφμε τθν ςχετικι Ρρόςκλθςθ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 106):   
«INCOTERMS (Διεκνείσ Εμπορικοί Προι) – Κα μποροφςατε να μασ ενθμερϊςετε για τουσ εφαρμοςτζουσ 
ςτθν υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ INCOTERMS (Διεκνείσ Εμπορικοφσ Προυσ)» 
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Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 106): 

Εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια ζκαςτου οικονομικοφ φορζα θ χριςθ και υιοκζτθςθ διεκνϊν 
εμπορικϊν όρων για τθν προμικεια και διακίνθςθ των εμπορευμάτων του και πάςθσ φφςεωσ ενζργεια 
που αφορά ςτθν εμπορικι του δραςτθριότθτα με τρίτουσ, υπό τθν προχπόκεςθ απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ 
όλων των προβλεπόμενων όρων και προχποκζςεων  που κζτονται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ από τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ πρόςκλθςθσ και τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ κακ’ όςον θ εν κζματι 
διαδικαςία αφορά διαγωνιςτικι διαδικαςία δθμοςίου υπό ιδιαίτερο κακεςτϊσ 
εμπιςτευτικότθτασ.Διευκρινίηεται πωσ υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί θ παράδοςθ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου άνευ πραγματικϊν ελαττωμάτων, ελεφκερων παντόσ νομικοφ ελαττϊματοσ, με μζριμνα, 
ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου ςτουσ τόπουσ που αναλυτικά κα προςδιοριςτοφν με τουσ όρουσ τθσ 
Ρρόςκλθςθσ. 

 

Για το κεφάλαιο 49«Χρόνοσ – Τόποσ παράδοςθσ υλικϊν»: 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 107):  
«Σελίδα 48-άρκρο 49:  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, επιβεβαιϊςτε ότι πικανζσ κακυςτεριςεισ κατά τθν ζκδοςθ αδειϊν τομισ για 
τθν καταςκευι του δικτφου οπτικϊν ινϊν, που οφείλονται ςτουσ Αρμόδιουσ Φορείσ, χωρίσ τθν 
υπαιτιότθτα του Αναδόχου, δικαιολογοφνται ωσ ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν 
αντικειμενικά αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν και δε κα βαρφνουν τον 
Ανάδοχο.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 107): 

Θ ανωτζρα βία και οι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, είναι ζννοιεσ νομικζσ που ςυνίςτανται ςε κάκε γεγονόσ 
απρόβλεπτο και ξζνο προσ τον διοικοφμενο, το οποίο ιταν αδφνατο να αποτραπεί από αυτόν ι τον 
πλθρεξοφςιό του, ακόμθ κι αν επιδείκνυε άκρα επιμζλεια, ςυνεπεία, δε, του γεγονότοσ αυτοφ 
παρακωλφκθκε απολφτωσ να προβεί ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια εντόσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ. 
Ρεραιτζρω, θ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ ςτο πρόςωπο εκείνου που αφορά, ςυνιςτά, κατά το μζροσ 
που τοφτο είναι εφικτό, λόγο άρςεωσ του ςυνόλου των δυςμενϊν ςυνεπειϊν, οι οποίεσ προκαλοφνται από 
τθ μθ εκπλιρωςθ ι μθ ζγκαιρθ εκπλιρωςθ εκ μζρουσ του, των υποχρεϊςεων οι οποίεσ επιβάλλονται ςε 
αυτόν από ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ νόμου, οφτωσ ϊςτε να μθν παραβιάηεται θ κατοχυρωμζνθ από το 
άρκρο 4 παρ. 1 του Συντάγματοσ αρχι τθσ ιςότθτασ και να διαςφαλίηεται θ με ίςουσ όρουσ ανάπτυξθ τθσ 
προςωπικότθτασ εκείνου ςτο πρόςωπο του οποίου ςυνζτρεξε λόγοσ ανωτζρασ βίασ (βλ. ΣτΕ 367/2001, 
334/2000, 2997/1999). Ειδικά θ ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ κατά τον ν. 4013/2011 ζχει προςδιοριςτεί ωσ 
αφορϊςα ςε ακραίεσ περιπτϊςεισ απολφτωσ εξωτερικϊν και αντικειμενικϊν παραγόντων, οι οποίοι 
ευρίςκονται εκτόσ επιρροισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τζτοιεσ περιπτϊςεισ αφοροφν, ιδίωσ, ςε φυςικζσ 
καταςτροφζσ ι φαινόμενα ιδιαίτερα μεγάλθσ ζνταςθσ και ζκταςθσ ι ςε κινδφνουσ ιδιαίτερθσ 
καταςτροφισ που ζχουν προκλθκεί ι επίκεινται και τα οποία ςυνδζονται κατά τρόπο άμεςο με τθν 
πρόκλθςθ τθσ κατεπείγουςασ ανάγκθσ και για τθν αποφυγι των οποίων δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των 
προκεςμιϊν που προβλζπονται από τον νόμο.  

Διευκρινίηεται ότι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από το πλαίςιο των διατάξεων του ν. 4412/2016 και 
κάκε κζμα που κα προκφπτει κατά το ςτάδιο αυτό, κα πρζπει να δθλϊνεται από τον ανάδοχο υπό τθν 
μορφι αιτιματοσ με τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ και κα αντιμετωπίηεται κατά τισ υφιςτάμενεσ διατάξεισ 
και κα αξιολογείται κατά περίπτωςθ κατά τα οριηόμενα, ιτοι με απόφαςθ αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου κατόπιν ςχετικισ γνωμοδότθςθσ από τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ.      

 
Ερϊτθμα (Α/Α 108):  
«Σελίδα 48-άρκρο 49:  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, επιβεβαιϊςτε ότι πικανι άρνθςθ των Αρμόδιων Φορζων να εγκρίνουν τον 
ςχεδιαςμό τθσ όδευςθσ του δικτφου οπτικϊν ινϊν, απαγόρευςθ καταςκευισ δικτφου ςε περιοχι που δε 
χριηει προθγοφμενθσ ζγκριςθσ ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Χ του νόμου 4070/2012, κακϊσ και κάκε 
απαίτθςθ αλλαγισ ςχεδιαςμοφ, που δθμιουργεί κακυςτεριςεισ, δικαιολογοφνται ωσ ιδιαιτζρωσ 
ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικά αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν 
ειδϊν και δε κα βαρφνουν τον Ανάδοχο..». 
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Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 108): 

Σχετικιτυγχάνειθ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 107 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 109):  
«Σελίδα 48-άρκρο 49:  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, επιβεβαιϊςτε ότι πικανι κακυςτζρθςθ λόγω επιβολισ ςειράσ περιοριςτικϊν 
μζτρων (ζκδοςθ άδειασ για πολφ λίγεσ ϊρεσ εντόσ τθσ θμζρασ ι μόνο για νυκτερινζσ ϊρεσ) από το 
αρμόδιο τμιμα Τροχαίασ, που κακυςτερεί το ζργο και εμποδίηει τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του ι 
οδθγεί ςε πολφ αργι εξζλιξθ του, δικαιολογείται ωσ ιδιαιτζρωσ ςοβαρόσ λόγοσ, που κακιςτά 
αντικειμενικά αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν και δε κα βαρφνει τον 
Ανάδοχο.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 109): 

Σχετικιτυγχάνειθ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 107 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 110):   
«Ραρακαλοφμε όπωσ προςδιορίςετε τον χρόνο κατά τον οποίο μεταβιβάηεται θ κυριότθτα επί των 
ειδϊν και ο ςχετικόσ κίνδυνοσ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 110): 

Επί του παραπάνω ερωτιματοσ ςχετικά τυγχάνουν τα οριηόμενα ςτα κεφάλαια 49 «Χρόνοσ – Σόποσ 
παράδοςθσ υλικϊν» και 50 «Παραλαβι υλικϊν – Παρακολοφκθςθ φμβαςθσ» τθσ διακιρυξθσ ςτα οποία 
κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ των διαδικαςιϊν παράδοςθσ και παραλαβισ του φυςικοφ 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, με ςχετικι Ρρόςκλθςθ του φορζα κα κλθκοφν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 
διαγωνιςμό που ζγιναν αποδεκτοί κατά τθν Αϋ Φάςθ, προκειμζνου να υποβάλλουν προςφορζσ ςτθν Βϋ 
Φάςθ του διαγωνιςμοφ. Στθ Ρρόςκλθςθ κα παρζχονται λεπτομζρειεσ αναφορικά με τον χρόνο παράδοςθσ 
των υπο προμικεια ειδϊν κακϊσ και τθν παραλαβι αυτϊν. Επιπρόςκετα τα ανωτζρω αναγραφόμενα 
Κεφάλαια κα αναλυκοφν περαιτζρω κατά τθν δθμοςίευςθ τθσ ςχετικισ Ρρόςκλθςθσ. 

 

Για το κεφάλαιο 50«Ραραλαβι υλικϊν – Ραρακολοφκθςθ Σφμβαςθσ»: 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 111): 
«Ραράγραφοσ 50, ςελ. 49 τθσ Διακιρυξθσ, περί Ραραλαβισ υλικϊν – Ραρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ  
Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε ότι το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων που κα βαρφνει τον 
ανάδοχο δεν περιλαμβάνει τα ζξοδα παράςταςθσ των ςτελεχϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 111): 

Με ςχετικι Ρρόςκλθςθ του φορζα κα κλθκοφν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό που ζγιναν αποδεκτοί 
κατά τθν Αϋ Φάςθ, προκειμζνου να υποβάλλουν προςφορζσ ςτθν Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ. Στθν αρικ. 
04/2020 διακιρυξθ αναφζρονται ςυνοπτικά κυρίωσ, οριςμζνεσ διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν είτε 
κατά τθν Βϋ Φάςθ, είτε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, προκειμζνου οι οικονομικοί φορείσ να 
ενθμερωκοφν εκ των προτζρων. Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ και ςτοιχεία επί των διαδικαςιϊν, κα 
παραςχεκοφν κατά τθ Β’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφμε τθ ςχετικι Ρρόςκλθςθ. 

Στο κεφάλαιο 50 τθσ αρικμ. 04/2020 διακιρυξθσ ορίηεται ότι θ παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ κα 
πραγματοποιθκεί από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
διαδικαςίεσ που προβλζπονται τόςο ςτθν κείμενθ νομοκεςία όςο και ςτουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ και 
των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, το οποίο κα αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Ρρόςκλθςθσ τθσ Β’ Φάςθσ 
του Διαγωνιςμοφ. θτά κακορίηεται ότι «Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο». 
Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ, κα παραλάβει το ςυμβατικό αντικείμενο μετά 
τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, θ δε διαδικαςία οριςτικισ παραλαβισ του ςυςτιματοσ και θ ζκδοςθ του 
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ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ κα περιγραφεί αναλυτικά κατά τθν Β’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ και 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ιδίωσ ςτα άρκρα 208 και 209 του 
Ν.4412/2016(Α’ 147) κακϊσ και ςτθν Ρρόςκλθςθ.Ενδεικτικά αναφζρονται ωσ ζξοδα που βαρφνουν τον 
ανάδοχο θ μετακίνθςθ των μελϊν τθσ επιτροπισ ςτουσ επιμζρουσ τόπουσ εγκατάςταςθσ, ζξοδα διαμονισ 
τουσ εκεί, κακϊσ και θ ςίτιςι τουσ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 112):   
«Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε τουσ χρόνουσ οριςτικισ παραλαβισ των ειδϊν και τθσ ζναρξθσ τθσ 
περιόδου Εγγφθςθσ. » 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 112): 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει, εγκαταςτιςει και να κζςει το ςφςτθμα ςε πλιρθ λειτουργία 
εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ των τριάντα ζξι (36) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου κα περιγράφεται ςτθν Ρρόςκλθςθ τθσ Βϋ Φάςθσ του Διαγωνιςμοφ 
και ςτο διαβακμιςμζνο τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςτο οποίο προβλζπεται και δυνατότθτα 
τμθματικϊν παραλαβϊν. Ο Ανάδοχοσ µε τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ υποχρεοφται να κατακζςει ζγγραφθ διλωςθ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ (ΕΓΓΥΘΣΘ 
ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ),θ οποία περιγράφεται αναλυτικά ςτο διαβακμιςμζνο τεφχοσ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν.Θ εν λόγω εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ/εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα παραμείνει ςε ιςχφ για 
περίοδο τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Ραραλαβισ 
του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο διαβακμιςμζνο τεφχοσ Τ.Ρ. και ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει.Κατά τθν περίοδο τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Για το κεφάλαιο 52 «Τρόποσ πλθρωμισ»: 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 113):  
«Σελίδα 51-άρκρο 52-εδάφιο 1: «…κάκε ςτακμόσ δεν δφναται να κοςτολογθκεί πάνω από 1,6 εκατ. €»  
Ερϊτθςθ: Ραρακαλοφμε, διευκρινίςτε αν το ποςό αυτό περιλαμβάνει ΦΡΑ.». 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 113): 

Στθν αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθ ςτο κεφάλαιο 52 «Τρόποσ πλθρωμισ» αναγράφεται : «(…) Διευκρινίηεται 
ότι το ςυνολικό κόςτοσ των ανωτζρω ςτοιχείων δεν δφναται να υπερβαίνει το 75% τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ του Ζργου (με Φ.Π.Α.), ενϊ ο κάκε ςτακμόσ δεν δφναται να κοςτολογθκεί πάνω από 1,6 
εκατ. €.(..)». Συνεπϊσ θ κοςτολόγθςθ του κάκε ςτακμοφ ςυμπεριλαμβάνει και τον αναλογοφνταΦ.Ρ.Α. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 114):   
«Σφμφωνα με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, αλλοδαπζσ εταιρείεσ που δεν διατθροφν μόνιμθ εγκατάςταςθ 
ςτθν Ελλάδα εξαιροφνται από τθν παρακράτθςθ φόρου με βάςθ διμερείσ ςυμφωνίεσ για τθν αποφυγι 
διπλισ φορολογίασ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ χϊρασ όπου είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνοι. Ραρόλα 
αυτά, αναφζρεται ότι «Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παράδοςθ 
των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με 
τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει), 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν.4412/2016, υπό τθν προχπόκεςθ 
ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν προαναφερόμενθ διάταξθ ΚΥΑ. 
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.». 
Ραρακαλϊ επιβεβαιϊςτε το ποςό των παρακρατιςεων φόρων για τισ οποίεσ ζνασ αλλοδαπόσ ανάδοχοσ 
κα είναι υπεφκυνοσ ςτθν Ελλάδα για τουσ ςκοποφσ τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Ραρακαλϊ επιβεβαιϊςτε το εφαρμοςτζο ποςό των παρακρατιςεων φόρων ςε περίπτωςθ που ζνασ 
αλλοδαπόσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται μζςω Μόνιμθσ Εγκατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα.»; 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 114): 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 52 τθσ διακιρυξθσ «(…) Οι οικονομικοί φορείσ εςωτερικοφ 
επιβαρφνονται με Φόρο Ειςοδιματοσ 4% για τθν προμικεια υλικϊν και 8% για τθν παροχι υπθρεςιϊν, επί 
τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ του αντικειμζνου (τθσ ςυμβατικισ αξίασ που απομζνει μετά τθν αφαίρεςθ 
των κρατιςεων) αντίςτοιχα, ενϊ οι ανάδοχοι εξωτερικοφ (αλλοδαπζσ επιχειριςεισ) που δεν διακζτουν 
μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα απαλλάςςονται τθσ παρακράτθςθσ φόρου κατά τθν ζννοια των διμερϊν 
ςυμβάςεων αποφυγισ τθσ διπλισ φορολογίασ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ χϊρασ μόνιμθσ εγκατάςταςισ 
τουσ.». 

Ο παραπάνω όροσ περί «απαλλαγισ» αφορά ςτο φόρο ειςοδιματοσ και μόνο, για τισ δε λοιπζσ κρατιςεισ 
ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται κανονικά ανεξάρτθτα από τθν μόνιμθ εγκατάςταςι του, όπωσ αναλυτικά 
περιγράφονται ςτο παραπάνω κεφάλαιο τθσ διακιρυξθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κατά το χρόνο 
πλθρωμισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κα παραμζνουν ςε ιςχφ οι ςχετικζσ περί κρατιςεων ςυμβάςεων 
του δθμοςίου, διατάξεισ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ.   

Για κζματα φορολογίασ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να απευκφνονται ςτο Υπουργείο 
Οικονομικϊν (Κ.Ε.Φ. - Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Φορολογουμζνων) Τθλ. +30 213 162 1000 , url: 
https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia, ςυμφϊνωσ του άρκρου 13 τθσ αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 115):   
«Σφμφωνα με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, “Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.”. Ραρακαλοφμε όπωσ 
επιβεβαιϊςετε το τελικό εφαρμοςτζο ποςοςτό για τισ αλλοδαπζσ εταιρείεσ. Επιπλζον, παρακαλοφμε 
όπωσ επιβεβαιϊςετε εάν τα εν λόγω τζλθ κα είναι εφαρμοςτζα επίςθσ ςε περίπτωςθ που αλλοδαπι 
εταιρεία ενεργεί μζςω Μόνιμθσ Εγκατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα»; 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 115): 

Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 114ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 

 
Ερϊτθμα (Α/Α 116):   
«Σε περίπτωςθ που ο αλλοδαπόσ ανάδοχοσ διακζτει εγκατάςταςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 
αντιλαμβανόμαςτε ότι θ Ανακζτουςα Αρχι κα πρζπει να είναι υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ των 
εφαρμοςτζων ςτθν Ελλάδα διατάξεων περί ΦΡΑ ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ περί 
ΦΡΑ. Επομζνωσ, αλλοδαπόσ ανάδοχοσ που διακζτει εγκατάςταςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν κα 
υπζχει υποχρζωςθ ζκδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου. Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε»; 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 116): 

Θ υποχρζωςθ καταβολισ ΦΡΑ από τον προμθκευτι υφίςταται ανεξάρτθτα από τθν μόνιμθ εγκατάςταςθ 
του οικονομικοφ φορζα. Σχετικι τυγχάνει θ αρικ. ΡΟΛ 1113/2013/22-05-13 – (Βϋ 1252) (ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΘ-6ΤΦ) 
Απόφαςθ Υπουργείου Οικονομικϊν - Α.Υ.Ο., όπωσ ιςχφει. 

Για κζματα φορολογίασ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να απευκφνονται ςτο Υπουργείο 
Οικονομικϊν (Κ.Ε.Φ. - Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Φορολογουμζνων) Τθλ. +30 213 162 1000 , url: 
https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia ςυμφϊνωσ του άρκρου 13 τθσ αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθσ 
ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο.  

 
Ερϊτθμα (Α/Α 117):   
«Σφμφωνα με τον όρο 52 παρ. 1 τθσ Διακιρυξθσ: 

https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia
https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia
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“Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ: 
α) Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, ι 
β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ μετά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ επιπλζον 40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ μετά τθν ζγκριςθ 
τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ,με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ 
του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του Ν.4412/2016και ςτο άρκρο 4.1 τθσ παροφςασ, και τθν 
καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.” 
Στθν περίπτωςθ (α), παρακαλοφμε όπωσ προςδιορίςετε τουσ όρουσ «είδθ» και «οριςτικι παραλαβι» 
και το χρονικό ςθμείο τθσ «οριςτικισ παραλαβισ». 
Στθν περίπτωςθ (β) παρακαλοφμε όπωσ προςδιορίςετε τουσ όρουσ «είδθ» και «οριςτικι παραλαβι».  
Στον ίδιο όρο προβλζπεται ότι «Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ 
παραδόςεισ». Ραρακαλοφμε όπωσ προςδιορίςετε τον όρο  τμθματικι παράδοςθ και διευκρινίςετε ςε 
ποια περίπτωςθ κα ιταν εφαρμοςτζα θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ. 
Είναι δυνατόν να τεκεί υπ’ όψιν των ενδιαφερομζνων προςχζδιο του προγράμματοσ πλθρωμϊν 
ςφμφωνα με τα ςτάδια του ζργου ι αυτι θ πλθροφορία κα καταςτεί διακζςιμθ ςτθ Φάςθ Β;» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 117): 

Σχετικζσ τυγχάνουν οι διατάξεισ του ν.4412/2016 περί παραλαβισ ςυμβάςεων προμικειασ αγακϊν και 
ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθσ ςτθν πρόςκλθςθ και 
ιδίωσ ςτο τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ πρόςκλθςθσ. 
Ρεραιτζρω πλθροφόρθςθ και λεπτομζρειεσ επί τθσ πλθρωμισ τθσ ςφμβαςθσ κα παραςχεκοφν με τθν 
πρόςκλθςθ.   

 

Για το κεφάλαιο 53«Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ – ιτρεσ»: 

 

Ερϊτθμα (Α/Α 118):   
«Ραρακαλοφμε όπωσ ενδεικτικϊσ προςδιορίςετε δυνθτικά αποδεκτζσ περιπτϊςεισ «Ανωτζρασ Βίασ», 
κακϊσ και τθ διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ παρόμοιασ περίςταςθσ, θ οποία κα πρζπει να ακολουκείται 
κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε εάν περιςτάςεισ 
ςυνδεόμενεσ με τθν πανδθμία του νζου κορωνοϊοφ Covid-19 και με μζτρα λαμβανόμενα προσ 
αντιμετϊπιςθ αυτισ και πρόλθψθ τθσ εξάπλωςθσ του ιοφ δφνανται να ςυνιςτοφν αποδεκτζσ 
περιςτάςεισ Ανωτζρασ Βίασ..» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 118): 
Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με Α/Α 107 ερϊτθμα τθσ παροφςασ. 
Ερϊτθμα (Α/Α 119):   
«Ραρακαλϊ όπωσ διευκρινίςετε εάν οι κυρϊςεισ και χρθματικζσ ριτρεσ που προβλζπονται ςτθ 
Διακιρυξθ, ιδίωσ δυνάμει των όρων 49, 51 και 53 αυτισ, περιορίηονται ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό 
διάςτθμα ι ςε οριςμζνο ανϊτατο ποςό; Ραρακαλοφμε όπωσ προςδιορίςετε τα μζςα κεραπείασ κατά 
επιβλθκείςασ κφρωςθσ ι χρθματικισ ριτρασ και τθν προκεςμία άςκθςθσ αυτϊν.» 
 
Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (Α/Α 119): 

Τυχόν κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςτουσ αναδόχουσ κατά τθν εκτζλεςθ δθμοςιϊν ςυμβάςεων διζπονται 
από τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 και τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτουσ όρουσ τισ πρόςκλθςθσ και του τεφχουσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν αυτισ. 

Αντίςτοιχα με βάςθ τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, ο ανάδοχοσ μπορεί να αςκιςει προςφυγι κατά των 
αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των εν λόγω όρων για λόγουσ νομιμότθτασ 
και ουςίασ ενϊπιον του φορζα μασ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Διευκρινίηεται πωσ θ 
εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ, 
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν 
περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα 
(30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ 
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αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ 
που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, 
αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 
2.Επιςθμαίνεται ότι με το ΦΕΚ Β’ 4071/22.09.2020 κυρϊκθκε ο Εκνικόσ Κανονιςμόσ Βιομθχανικισ 
Αςφάλειασ (ΕΚΒΑ) από τον Υπουργό Εκνικισ Άμυνασ με ταυτόχρονθ κατάργθςθ του ιςχφοντοσ ΕΚΒΑ, κατά 
τον χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ αρικμ.04/2020 Διακιρυξθσ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο. Συνεπϊσ, όπου 
αναφζρεται ςτθν εν λόγω διακιρυξθ το ΦΕΚ Βϋ 336/16.03.2005 νοείται πλζον το ΦΕΚ Βϋ 4071/22.09.2020. 
Ομοίωσ, όπου αναφζρεται το Υπόδειγμα 12 του ΕΚΒΑ νοείται πλζον το Υπόδειγμα 15. 

3.Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ κα αναρτθκοφν ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ του 

Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr)καιτου ΥΝΑΝΡ (www.ynanp.gr) κακϊσ και ςτο χριςιμο ςφνδεςμο του 

διαδικτυακοφ τόπου του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) «Ανάπτυξθ του ΕΣΟΘΕ / DevelopmentofNIMSS»προσ 

ενθμζρωςθ όλων των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων.  

4.Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.- 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 

ΙΩΑΝΝΘ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΘ 
 

Επιςυνάπτεται: 

Μερικϊσ ςυμπλθρωμζνο Υπόδειγμα15 του ΕΚΒΑ (φ.01) 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(μζςω ιςτοςελίδων του Φορζα): 
Ενδιαφερόμενουσ/ςυμμετζχοντεσ ςτθν Αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ κλειςτοφ διαγωνιςμοφ διεκνοφσ 
ςυμμετοχισ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΘΕ)». 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ: 
1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΡ  
2. Γρ. κ. Α/ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ 
3. Γρ. κ. ΑϋΥ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 
4. Γρ. κ. Β’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 
5. Γρ. κ. ΔΚΑ’ 
6. Γρ. κ. ΔΚΒ’  
7. Γρ. κ. ΔΚΔ’ 
8. Γρ. κ. ΓΔΟΥ  
9. ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΥΟΘΕ 
10. ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΑΝ-ΔΕΡΙΧ-ΔΘΔΕΡ-ΔΑΡΘΑΣ 
11. ΓΔΟΥ/ΔΙΡΟΡ Β’-ΔΟΔ-ΔΙΡΕΑ 1

ο
 -4

ο
 

12. Ρρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ για τθ διενζργεια κλειςτοφ 
διεκνοφσ διαγωνιςμοφ προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο  «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ)». (μζςω του Γραμματζα αυτισ) 

13. Ρρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφυγϊν για τθ διενζργεια κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ 
προμικειασ ςυςτιματοσ με τίτλο  «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ 
(ΕΟΘΕ)». (μζςω του Γραμματζα αυτισ) 

 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 
1. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΕΠΙΜΕΛ. 
ΕΛΛΑΔΟkeeuhcci@uhc.gr 
2. ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ 
ΑΘΘΝΩΝinfo@acsmi.gr 
3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. 
ΑΘΘΝΩΝinfo@acci.gr 

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ 
ΑΘΘΝΩΝ eea@eea.gr 
5. ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩinfo@bep.gr 
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. 
ΠΕΙΡΑΙΩ evep@pcci.gr 

http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.hcg.gr/
mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:info@acsmi.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:eea@eea.gr
mailto:info@bep.gr
mailto:evep@pcci.gr
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7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩ 
eepir@otenet.gr 
8.  ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ  
info@veth.gov.gr 
9. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ root@ebeth.gr, 
ebeth@ebeth.gr 
10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ  grammateia@epepthe.gr 
11. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΜΑΘΙΑ 
chamimat@otenet.gr 
12. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΙΛΚΙ 
ebekilk@otenet.gr, info@ebekilkis.gr 
13. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΕΛΛΑ 
info@pellachamber.gr , 
etaep@pellachamber.gr 
14. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑ    
champier@otenet.gr, info@champier.gr 
15. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΡΡΩΝ      
eves@eves.gr 
16. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ   
info@epichal.gr 
17. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΔΡΑΜΑ     
ccidrama@dramanet.gr 
18. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ      
eic157@otenet.gr 
19. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΞΑΝΘΘ     
ebex@otenet.gr 
20. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΒΡΟΤ     
epimevro@otenet.gr 
21. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. 
ΡΟΔΟΠΘinfo@rodopicci.gr, 
ccirodop@otenet.gr 
22. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΘinfo@everodopi.gr 
23. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ebegreve@grevenanet.gr 
24. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ    
kastcham@otenet.gr 
25. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΟΗΑΝΘ     
Chambers@otenet.gr 
26. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΘ    
eveflo@otenet.gr 
27. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ    
karditsacci@cld.gr 
28. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΑΡΙΑ    
grafeioproedrou@larcci.gr 
29. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΜΑΓΝΘΙΑ  info@cci-
magnesia.gr 
30. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
info@trikala-chamber.gr 

31. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 
epimviot@otenet.gr 
32. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΤΒΟΙΑ    
info@eviachamber.gr 
33. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ   
epimevri@otenet.gr 
34. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ  
info@fthiotidoscc.gr 
35. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑ    
info@epimelitiriofokidas.gr , 
epimfok@gmail.com 
36. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ    
epimarta@otenet.gr 
37. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 
cci@e-thesprotias.gr, mitroa@e-
thesprogtias.gr 
38. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  info@cci-
ioannina.gr 
39. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΡΕΒΕΗA 
president@prevezachamber.grinfo@preveza
chamber.gr 
40. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
contact@epimetol.gr 
41. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΧΑΪΑ ea@e-a.gr 
42. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΛΕΙΑ  ilich-
gr@otenet.gr 
43. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
ebear@otenet.gr 
44. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ  
info@arcadianet.gr 
45. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
info@korinthiacc.gr, media@korinthiacc.gr 
46. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
gytheioc@otenet.gr 
47. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΜΕΘΝΙΑ 
info@messinianchamber.gr, 
press@messinianchamber.gr 
48. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ  
info@ebeh.gr, varitaki@katartisi.gr 
49. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΑΙΘΙΟΤ 
info@epimlas.gr 
50. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΡΕΘΤΜΝΘ 
eber@otenet.gr 
51. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
epimel@chania-cci.gr 
52. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ 
ΛΕΒΟΤpresidentoffice@lesvos-
chamber.com , admin@lesvos-chamber.com 
,  
info@lesvos-chamber.com , 
chamber@lesvos-chamber.com 
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53. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΜΟΤ 
samcci@otenet.gr 
54. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΧΙΟΤ 
info@chioschamber.gr 
55. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ 
info@ebed.gr 
56. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
info@cycladescc.gr 
57. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΗΑΚΤΝΘΟΤ 
zantecci@otenet.gr 
58. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
corfucci@otenet.gr 
59. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΦΑΛΘΝΙΑ & 
ΙΘΑΚΘ chamberk@otenet.gr 

60. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΕΤΚΑΔΑ 
ebelef@otenet.gr 
61. ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ 
(Σ.Ε.Ε.)tee@central.tee.gr 
62. ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟnee@nee.gr 
63. ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟiccgr@otenet.gr 
64. ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝinfo@sev.org.gr 
65. ΓΕΝΙΚΘ ΤΝ/ΝΔΙΑ ΕΠΑΓ/ΣΙΩΝ – 
ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟinfo@gsevee.gr 
66. ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑgsecggb@gge.gr
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ΑΙΤΗΣΗΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

(REQUESTFORVISIT) 
 
 

1. ΑΗΣΧΝ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΦΖ: 
(REQUESTOR) 

 
ΠΡΟ: ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 
(TO) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 
(DATE) 

ΣΟΠΟ ΔΠΗΚΔΦΖ:35 ζημεία εγκαηάζηαζηρ 
(INDUSTRIAL FACILITIES TO BEVISITED) 

ζηαθεπών ζηαθμών αιζθηηήπυν καθώρ και σώποι 
κςπίος και εθεδπικού Κένηπος Διοίκηζηρ και Ελέγσος 
ηος ΕΣΟΘΕ. 

2. ΣΟΗΥΔΗΑΑΗΣΟΤΑΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (REQUESTINGINDUSTRIALFACILITY) 

ΟΝΟΜΑ(NAME): 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ(POSTAL ADDRESS):  

FAX NO: 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ(TELEPHONE NO):  

EMAIL ADDRESS: 

3. ΣΟΗΥΔΗΑΠΡΟΔΠΗΚΔΦΖΔΠΗΥΔΗΡΖΖ(INDUSTRIALFACILITYTOBE VISITED) 

ΟΝΟΜΑ(NAME): 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ(POSTALADDRESS): 
FAX NO: 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ(TELEPHONENO): 

EMAIL ADDRESS: 
ΤΠΔΤΘΤΝΟΑΦΑΛΔΗΑ(FACILITYSECURITY OFFICER): 

4. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔΔΠΗΚΔΦΖ: ΑΠΟ ----/----/---- ΔΧ----/----/---- 
(DATEOFVISIT) (FROM) (TO) 

Σύμθυνα με ππόγπαμμα πος θα καηαηεθεί ενηόρ 15 ημεπών από ηη λήτη ππόζκληζηρ 
ςποβολήρ ηεσνικήρ και οικονομικήρ πποζθοπάρ. 

5. ΣΤΠΟ ΔΠΗΚΔΦΖ(επιλέξηε ένα από κάθε ζηήλη) 
(TYPE OF INITIATIVE – SELECT ON FROM EACH COLUMN) 

(  ) ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΖ (+) ΑΠΟΣΟΝΑΗΣΟΤΝΣΑ 
(GOVERNMENTINITIATIVE) (INITIATED BY REQUESTINGFACILITY) 

(+) ΔΜΠΟΡΗΚΖ (  ) ΑΠΟΣΟΝΔΠΗΚΔΠΣΖ 
(COMMERCIALINITIATIVE) (BY INVITATION OF FACILITY TO BEVISITED) 

6. ΘΔΜΑΣΑΠΡΟΤΕΖΣΖΖ(SUBJECTTOBEDISCUSSED): 
Αςηοτία ζηα ζημεία εγκαηάζηαζηρ ηυν ζηαθεπών ζηαθμών αιζθηηήπυν καθώρ και ζηοςρ 
σώποςρ ηος κςπίος και ηος εθεδπικού Κένηπος Διοίκηζηρ και Ελέγσος (ΚΔΕ) με ζκοπό ηον 
ακπιβέζηεπο πποζδιοπιζμό ηυν απαιηούμενυν επγαζιών και ηυν απαπαίηηηυν ςλικών για 
ηην καηάπηιζη ηηρ ηεσνικήρ και οικονομικήρ πποζθοπάρ ζηο πλαίζιο ηος διαγυνιζμού για ηην 
ανάπηςξη ηος ΕΣΟΘΕ. 

7. ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟΔΠΗΠΔΓΟΓΗΑΒΑΘΜΗΖΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ:ΑΠΟΡΡΗΤΟ 
(ANTICIPATEDHIGHESTLEVELOFINFORMATION) 

8. Ζ ΔΠΗΚΔΦΖ ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ : ΔΞΖΓΖΖ: 
(THE VISIT IS PERTINENTTO) (SPECIFICATION OFSELECTED) 

ςγκεκπιμένο εξοπλιζμό ή οπλικό ζύζηημα (+)Η ςπ’απιθ. 04/2020 Διακήπςξη Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
(SPECIFIC EQUIPMENT OR WEAPON SYSTEN) 

ηπαηιωηικέρ πωλήζειρ ή άδεια εξαγωγήρ ( ) 
(MILITARY SALES OR EXPORT LICENSE) 

Ππόγπαμμαήςμθωνία () 
(PROGRAMME OR AGREEMENT) 

Απόκηηζη αμςνηικού ππογπάμμαηορ ( ) 
(DEFENSEACQUISITIONPROCESS) 

Άλλο (OTHER) () 
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9. ΣΟΗΥΔΗΑΔΠΗΚΔΠΣΧΝ: 
(PARTICULARS OF VISITORS) 

ΟΝΟΜΑ(NAME): 
ΖΜ/ΝΗΑΓΔΝΝΖΖ(DATE OF BIRTH): 
ΣΟΠΟΓΔΝΝΖΖ(PLACE OF BIRTH): 
ΒΑΘΜΟΑΦΑΛΔΗΑ(SECURITY CLEARANCE LEVEL) 

ΑΡ. ΣΑΤΣ. (PP/ID NO): 
ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ(NATIONALITY): 

ΘΔΖ - ΒΑΘΜΟ(RANK - POSITION) : 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ(COMPANY): 

ΔΑΝΤΠΑΡΥΟΤΝΠΔΡΑΝΣΟΤΔΝΟΔΠΗΚΔΠΣΔ, ΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗΖΑΝΣΗΣΟΗΥΖΦΟΡΜΑ 
(COMPLETE THE SAME FORM FOR EACH VISITOR) 

10. ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΑΦΑΛΔΗΑΑΗΣΟΤΝΣΟΓΡΑΦΔΗΟΤΉΔΣΑΗΡΔΗΑ 
(REQUESTINGFACILITYSECURITYOFFICER 
ΟΝΟΜΑ(NAME): 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ(TELEPHONE NO): 

 ΤΠΟΓΡΑΦΖ(SIGNATURE – STAMP): 

11. ΒΔΒΑΗΧΖΔΠΗΠΔΓΟΤΒΑΘΜΟΤΑΦΑΛΔΗΑ 
(CERTIFICATION OF SECURITY CLEARANCE LEVEL) 

ΟΝΟΜΑ(NAME):  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ(ADDRESS):  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ(TELEPHONE NO): 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ(SIGNATURE – STAMP): 

12 ΑΗΣΟΤΑΔΘΝΗΚΖΑΡΥΖ/ ΓΗΟΔΡΗΜΔΝΖΑΡΥΖΑΦΑΛΔΗΑ 
(REQUESTING NATIONAL SECURITY AUTHORITY / DESIGNATED SECURITY AUTHORITY) 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ(ADDRESS):  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ(TELEPHONE NO):  

FAX NO: 

ΟΝΟΜΑ(NAME): 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ(SIGNATURE – STAMP): 

13. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ(REMARKS): 
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